
 

 

 

УКРАЇНА 
САФ'ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

21  травня 2021 року                                                                                                   № 627 - VІП 

 

Про затвердження Програми компенсації 

витрат за послуги зв’язку  пільговим категоріям 

населення Саф’янівської сільської ради 

на 2021-2025 роки  

 

          Відповідно до пункту 16 частини 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення за громадянами права на отримання ними 

пільг по оплаті за послуги зв’язку, Саф’янівська сільська рада, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму компенсації витрат за послуги зв’язку   пільговим  категоріям 

населення Саф’янівської сільської ради на 2021-2025 роки  (додається Додаток №1). 

2. Затвердити Порядок компенсації витрат за послуги зв’язку   пільговим  категоріям 

населення Саф’янівської сільської ради на 2021-2025 роки  (додається Додаток №2). 

3. Відділу соціального захисту населення Саф’янівської сільської ради забезпечити 

фінансування видатків на заходи щодо надання компенсації  витрат за послуги зв’язку 

пільговим категоріям населення, що передбачені  даною Програмою.   
4. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійну комісію  з питань  охорони 

здоров’я, освіти, культури, спорту, молоді та соціального захисту населення. 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                  Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
Додаток  №1 

                                                                                               до рішення  Саф’янівської сільської  ради  

             від 21 травня 2021р. № 627-VІIІ
                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

компенсації витрат за послуги зв`язку 

пільговим категоріям населення 

Саф'янівської сільської ради на 2021-2025 роки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Загальні положення 

 

Пріоритетними завданнями Програми  компенсації витрат за послуги зв`язку 

пільговим категоріям населення Саф’янівської сільської ради на 2021-2025 роки (далі – 

Програма)  є посилення соціального захисту громадян громади, реалізація прав окремих 

категорій населення на соціальний захист, поліпшення якості життя вразливих груп 

населення, надання пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян, наданих 

Конституцією та законами України, здійснення компенсації за надання пільг з оплати послуг 

зв’язку пільговим категоріям населення. 

Програма розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і 

деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус та соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей. 

 

 На сьогодні в громаді проживає 413 особи, які мають право на пільгове користування 

послугами зв’язку, а саме: 

62 – осіб з інвалідністю внаслідок війни; 

269 – учасників бойових дій, у тому числі учасників антитерористичної операції; 

44 – учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І-ІІ категорії; 

38 – ветеранів військової служби та внутрішніх справ. 

       Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»    відповідні видатки у 

вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не були передбачені.  

Пункт 20-4 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України (пільги з послуг 

зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на 

яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та 

батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, 

які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам 

померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; 

ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; 

ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової 

міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам захисту інформації України; 

вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів 

державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, 

ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з 

інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з 

інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали 

особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 

опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, 

в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім 

багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, 

над якими встановлено опіку чи піклування) передбачає видатки з місцевого бюджету на 

місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні 

виплати за пільгове користування послугами зв’язку. 

Для забезпечення реалізації права даних категорій громадян на пільги, передбачені 

законодавством України, є необхідним прийняття цієї Програми. 

2. Мета Програми 



Метою Програми є забезпечення конституційних гарантій на соціальний захист 

пільгових категорій громадян громади, покращення становища соціально вразливих верств 

населення, здійснення компенсації за пільгове користування послугами зв’язку.  

 

3. Завдання Програми та результативні показники 

 

Основними завданнями Програми є: 

- зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення громади; 

       - компенсація витрат за надані пільги  з оплати послуг зв’язку пільговим категоріям 

населення, згідно з укладеним договором. 

 

4. Очікувані результати 

 

Виконання Програми надасть змогу підвищити ефективність проведення регіональної 

політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, забезпечити надання 

пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян, наданих Конституцією та 

законами України, здійснювати компенсацію збитків підприємству за надані пільги з оплати 

послуг зв’язку пільговим категоріям населення. 

 

5. Обсяги фінансування Програми 

 

На що виділяються кошти Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги  

фінансування,  тис.грн. 

Відшкодування витрат, пов’язаних з 

наданням пільг на послуги зв’язку в 

т.ч.: 

Сільский бюджет  

на 2021 рік 

на 2022 рік 

на 2023 рік 

на 2024 рік 

на 2025 рік 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

20,0 

20,0 

       

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до 

чинного законодавства за рахунок місцевого бюджету. 

Обсяг фінансування Програми може уточнюватися протягом року під час підготовки 

проекту змін до сільського бюджету у межах видатків, передбачених головному 

розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за виконання Програми. 

Ресурсне забезпечення Програми  сільський бюджет. 

 

 

6.  Контроль за ходом виконання Програми 

 

 Контроль за ефективністю реалізації Програми здійснюється постійну комісію  з 

питань  охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молоді та соціального захисту населення  

           Відповідальним за реалізацію Програми є Відділ соціального захисту населення 

Саф’янівської сільської ради. 

Головний розпорядник коштів щомісячно аналізує стан виконання Програми та при 

необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш ефективного використання 

бюджетних коштів. 

Відділ соціального захисту населення Саф’янівської сільської ради за підсумками 

року подає звіт по виконанню Програми та вносить пропозиції фінансовому управлінню 

щодо потреби в коштах на наступний рік. 

 

 



Додаток  №2 

                                                                                         до рішення  Саф’янівської сільської  ради  

                                                                                    від 21 травня 2021р. № 627-VІIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

компенсації витрат за послуги зв`язку пільговим категоріям населення 

Саф'янівської сільської ради на 2021-2025 роки 

 
I. Загальні положення 

 

1.1. Порядок компенсації витрат за послуги зв`язку пільговим категоріям населення 

Саф’янівської сільської ради на 2021-2025 роки (далі - Порядок). 

1.2. Терміни, наведені у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:  

пільговик – особа, яка відповідно до чинного законодавства має право на пільги з 

користування послугами місцевого телефонного зв’язку та встановлення квартирних 

телефонів; 

місцевий телефонний зв'язок – це послуга, яка забезпечує доступ 

до телекомунікаційної мережі та надає користувачу можливість спілкуватись з особами, які 

знаходяться в тому ж районі (громаді). 

 

II. Порядок надання послуг 

 

2.1. Згідно з чинним законодавством України, а саме: Законом України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Законом України “ Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і 

деяких інших осіб та їх соціальний захист ”, Законом України “Про статус та соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Законом України 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Законом 

України “Про охорону дитинства”  визначено право на отримання пільг з послуг зв'язку 

таким категоріям громадян:   

особам з інвалідністю внаслідок війни;  

учасникам бойових дій, у тому числі учасникам антитерористичної операції; 

учасникам війни;  

особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”;  

ветеранам військової служби, вдовам ветеранів військової служби; 

ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів органів внутрішніх справ; 

ветеранам податкової міліції; 

ветеранам служби цивільного захисту; 

ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; 

учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І - ІІ категорій;  

особам з інвалідністю отриманою внаслідок проходження військової служби; 

Підтвердженням відповідного статусу пільговика є документ, що підтверджує право на 

пільги,  виданий відповідною установою, документ повинен бути оформлений відповідно до 

вимог чинного законодавства і завірений печаткою.  

Визначення права на отримання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян 

здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року 



№ 389 “Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з 

урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї ”. 

 

III. Порядок відшкодування витрат 

 

3.1. Відділ соціального захисту населення Саф’янівської сільської ради, як Замовник, 

укладає договір із підприємством, яке надає послуги зв’язку для відшкодування коштів за 

надані пільги. Для укладання договору підприємство подає такий пакет документів: 

- виписка з Єдиного державного реєстру про реєстрацію юридичної особи, фізичної особи 

підприємця; 

-  довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; 

- копія ліцензії; 

- копія довідки про взяття на облік платника податків або копія свідоцтва про реєстрацію 

платника податку на додану вартість; 

- копія Статуту; 

- довідка тарифів на послуги зв’язку. 

3.2. Розрахунок відшкодування коштів за надані послуги зв’язку здійснюється шляхом 

визначення витрат підприємства за законами, відповідно до яких пільговики мають право на 

пільги.  

3.3. Підприємство, яке надає послуги зв’язку, подає до Відділу соціального захисту 

населення Саф’янівської сільської ради: 

- до 03 числа місяця, що настає за звітним, складає акти звіряння сум заборгованості 

по наданих послугах зв’язку станом на 1 число місяця, що передує звітному. 

- до 20 числа місяця, що настає за звітним, на електронних носіях та паперових носіях 

розрахунки щодо вартості послуг, наданих громадянам пільгової категорії у минулому 

місяці, згідно з формою «2-пільга» затвердженою п.10 Постанови Кабінету Міністрів 

України від 29 січня 2003 року № 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, 

які мають право на пільги”  (зі змінами); 

3.4. Відділ соціального захисту населення Саф’янівської сільської ради звіряє 

інформацію,  що міститься в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 

право на пільги, з інформацією, яка надходить від підприємства,  що надає послуги зв’язку, і 

у разі виявлення розбіжностей щодо загальної кількості  пільговиків  або розміру пільг,  що 

надаються  конкретному пільговику,  не провадить розрахунки, що стосуються виявлених  

розбіжностей, до уточнення цієї інформації. 

Фінансове управління Саф’янівської сільської ради проводить фінансування наданих 

пільг на підставі поданих заявок Відділу соціального захисту населення Саф’янівської 

сільської ради. 

3.5. Відділ соціального захисту населення Саф’янівської сільської ради сплачує 

підприємству, яке надає послуги зв’язку, кошти за надані пільги в 5-тиденний термін при 

надходженні їх на зазначені цілі від фінансового управління, відповідно та в межах 

асигнувань, затверджених бюджетом. 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
  

 


