
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Проєкт РІШЕННЯ 

 

Про затвердження Програми та Порядку відшкодування компенсаційних  

виплат за надані пільги з телекомунікаційних послуг пільговим категоріям 

населення по Гірській сільській раді на 2023-2025 роки 

 

 

Керуючись Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бюджетний кодекс України, Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «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 охорону дитинства», «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» Гірська сільська рада 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Програму та Порядок відшкодування компенсаційних  виплат 

за надані пільги з телекомунікаційних послуг пільговим категоріям населення по 

Гірській сільській раді на 2023-2025 роки. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального 

захисту населення та охорони здоров’я. 

 

 

 

від              2022 року 

№               -VІІІ 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Роман ДМИТРІВ  
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                                                                                        Рішення  Гірської сільської ради 
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1. Паспорт  програми 

 

1 Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ соціального захисту населення 

виконавчого комітету Гірської сільської 

ради Бориспільського району Київської 

області 

2 Нормативно-правова база 

програми 

Бюджетний кодекс України, Закони 

України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «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 

охорону дитинства», «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» 

3 Розробник програми Відділ соціального захисту населення 

виконавчого комітету Гірської сільської 

ради  

4 Відповідальний 

виконавець  

Відділ соціального захисту населення 

виконавчого комітету Гірської сільської 

ради 

5 Учасники програми  Відділ соціального захисту населення 

виконавчого комітету Гірської сільської 

ради, Фінансовий відділ, Підприємство, 

яке надає послуги зв’язку 

6 Термін реалізації програми  2023-2025 роки 

7 Джерела фінансування Місцевий бюджет 

8 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього 

75000,00 тис. грн 

 

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватись. 

 

2. Загальна частина 

 

Конституція України гарантує соціальний захист і гідний рівень життя 

кожному громадянину України. Соціальний захист – один з суттєвих механізмів 

подолання бідності, підтримка соціально незахищених верств населення та 

надання пільг  громадянам, які відповідно до чинного законодавства України 

мають таке право. 



Пріоритетними завданнями програми фінансування витрат на надання 

пільг окремим категоріям громадян за послуги зв’язку на 2023-2025 роки (далі – 

Програма) є посилення соціального захисту громадян Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області, реалізація прав окремих категорій 

населення на соціальний захист, проведення регіональної політики щодо 

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 охорону дитинства», «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» інші законодавчі і 

нормативні акти, що  регулюють відносини у відповідній сфер. 

Згідно ч. 3 ст. 63 Закону України «Про телекомунікації» та п. 63 Правил 

надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою 

КМУ від 11.04.2012  № 295, телекомунікаційні послуги споживачам, які мають 

установлені законодавством України пільги з їх оплати, надаються операторами, 

провайдерами телекомунікацій відповідно до законодавства України. 

Статті 89, 91 Бюджетного кодексу України передбачають видатки з 

місцевого бюджету на державні програми соціального захисту окремих 

категорій громадян та соціальне забезпечення у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України. Місцеві органи виконавчої влади, які володіють ситуацією на 

місцях та можуть оперативно впливати на її зміну, мають можливість самостійно 

визначати обсяг пільг та передбачати видатки, забезпечуючи при цьому контроль 

за ефективним і цільовим використанням коштів на зазначені цілі. В умовах 

поглиблення децентралізації влади та розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування одним із ключових завдань є наближення 

фінансування послуг до рівня, де вони надаються. Дії органів місцевого 

самоврядування щодо реалізації програми регламентуються Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами. 

Для забезпечення реалізації права окремих категорій громадян на пільги, 

передбачені законодавством України, є необхідним прийняття Програми. 

 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є забезпечення конституційних гарантій на соціальний 

захист пільгових категорій громадян Гірської сільської ради, покращення 

становища соціально вразливих верств населення, здійснення компенсації за 

пільгове користування послугами зв’язку. 

 

4. Завдання Програми 

 



Основними завданнями Програми є: 

- зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення; 

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

категоріям населення, згідно з укладеним договором. 

 

5. Обсяги фінансування Програми 

 

На що виділяються кошти Джерела 

фінансування 

Орієнтовне 

фінансування, тис. грн 

2023-2025 роки 

Відшкодування за пільгове 

користування послугами зв’язку  

Місцевий 

бюджет 

 

75 тис. грн 

 

Всього 75 тис. грн 

 

 

6. 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. 

 

7. Відповідальність та контроль за ходом виконання Програми 

 

Організаційне супроводження виконання Програми у 2023-2025 роки 

здійснюватиметься Відділом соціального захисту населення. 

Відповідальний за виконання Програми - фінансовий відділ  та 

підприємство – надавач  послуг. 

 

 

 

Сільський голова       Роман ДМИТРІВ



Додаток 

до Програми відшкодування 

компенсаційних  виплат за надані пільги 

з телекомунікаційних послуг 

пільговим категоріям населення 

по Гірській сільській раді на 2023-2025 роки 

 

Порядок 

відшкодування витрат за надані пільги  

з телекомунікаційних послуг пільговим категоріям населення 

Гірської сільської ради за рахунок коштів місцевого бюджету  

 

I. Загальні положення 

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат на здійснення 

заходів щодо надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян (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; 

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

телекомунікаційної мережі та надає користувачу можливість спілкуватись з 

особами, які знаходяться в тому ж місті (районі). 

 

II. Порядок надання послуг 

 

2.1. Згідно з чинним законодавством України, а саме: Законами 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 охорону дитинства», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей»  визначено право на отримання пільг з 

послуг зв'язку таким категоріям громадян:   

- особам з інвалідністю внаслідок війни;  

- учасникам бойових дій; 

- 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 Державної кримінально-виконавчої служби; 

- учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І - ІІ категорій;  

- особам з інвалідністю внаслідок військової  служби; 

- багатодітним сім'ям. 

 



2.2. 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. Гірська сільська рада, як Замовник, укладає договір із підприємством, 

яке надає послуги зв’язку для відшкодування коштів за надані пільги  з послуг 

зв’язку. 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 підприємством за законами, відповідно 

до яких пільговики мають право на пільги. 

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

захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради: 

- до 10 числа місяця, що настає за звітним, на паперових та електронних 

носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих громадянам пільгової категорії 

у минулому місяці; 

- до 20 числа місяця, що настає за звітним, складає акти звіряння 

розрахунків за надані послуги зв’язку. 

Звіти підписуються та скріплюються печаткою підприємства. Розпорядник 

коштів має право перевіряти правильність та достовірність складання звітів, 

наданих на відшкодування витрат за надані пільги. 

3.4. Відділ соціального захисту населення Гірської сільської ради звіряє 

інформацію, що міститься в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 

осіб, які мають право на пільги в управлінні соціального захисту населення 

Бориспільської районної державної адміністрації, з інформацією, яка надходить 

від підприємств, що надають послуги зв’язку, і, у разі виявлення розбіжностей 

щодо загальної кількості пільговиків або розміру пільг, що надаються 

конкретному пільговику, не провадить розрахунків, що стосуються виявлених 

розбіжностей, до уточнення цієї інформації. 

3.5. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської 

сільської ради сплачує підприємству, яке надає послуги зв’язку, кошти за надані 

пільги в 5-тиденний термін при надходженні їх на зазначені цілі із фінансового 



управління, відповідно та в межах асигнувань, затверджених бюджетом. 

 

 

 

Сільський голова       Роман ДМИТРІВ 
 


