УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «___» __________ 2017 року

№ ____

Про затвердження Порядку
надання пільг з послуг зв’язку
інвалідам І і ІІ груп по зору
Керуючись ст. 142, 144, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «а»
ст. 28, частиною 1 ст. 52, частиною 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на виконання Програми соціального захисту та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста, затвердженої
рішенням Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 78,
Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку
у м. Кропивницькому, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради
від 30 липня 2016 року № 470, рішення Кіровоградської міської ради від
10 листопада 2016 року № 614 «Про звільнення інвалідів І і ІІ груп по зору на
50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами»,
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
Затвердити Порядок надання пільг з послуг зв’язку інвалідам І і ІІ груп по
зору та відшкодування підприємствам, організаціям та установам - надавачам
послуг витрат, пов’язаних з наданням цих пільг, що додається.

Міський голова

Вергун 24 48 00

А.Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«____» ___________ 2017
№ _____
ПОРЯДОК
надання пільг з послуг зв’язку інвалідам І і ІІ груп по зору
та відшкодування підприємствам, організаціям та установам - надавачам
послуг витрат, пов’язаних з наданням цих пільг
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок надання пільг з послуг зв’язку інвалідам І і ІІ груп по зору
та відшкодування підприємствам, організаціям та установам - надавачам послуг
витрат, пов’язаних з наданням цих пільг (далі - Порядок) визначає умови
призначення та надання членам територіальної громади міста Кропивницького
- інвалідам І і ІІ груп по зору пільги в оплаті за телекомунікаційні послуги,
зокрема щодо звільнення їх на 50 відсотків від абонентської плати за
користування послугами місцевого телефонного зв’язку (далі - Послуги
зв’язку).
У випадку отримання інвалідом І або ІІ групи по зору пільг за послуги
зв’язку, що відшкодовуються за рахунок коштів міського бюджету, пільги,
визначені даним Порядком, не надаються.
II. ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГ
2.1. Пільги особам, зазначеним в пункті 1.1. даного Порядку,
призначаються згідно з рішенням Кіровоградської міської ради відповідно до
місця реєстрації пільговиків за наступних умов:
2.1.1. Звернення особи, яка має право на пільгу, до Кіровоградської
обласної організації Українського товариства сліпих (УТОС) або до первинної
організації Кіровоградського учбово-виробничого підприємства Українського
товариства сліпих (УВП УТОС) із заявою про призначення пільг на оплату
послуг за користування квартирними телефонами.
2.1.2. Відсутність заборгованості по сплаті за послуги зв’язку на день
звернення.
2.1.3. Фактичне проживання інваліда по зору за місцем реєстрації.
2.2. Особи, зазначені в пункті 1.1 даного Порядку, яким відмовлено в
призначенні пільг у зв’язку з невиконанням умов, передбачених в пунктах 2.1.2
і 2.1.3 даного Порядку, мають право повторно звернутися до Кіровоградської
обласної організації Українського товариства сліпих (УТОС) або до первинної
організації Кіровоградського учбово-виробничого підприємства Українського
товариства сліпих (УВП УТОС).
2.3. Кіровоградська обласна організація УТОС та первинна організація
Кіровоградського УВП УТОС розглядають подані документи, формують
списки інвалідів по зору І та ІІ груп і подають їх та копії документів (заява,
паспорт, довідка МСЕК про призначення групи інвалідності) підприємству
КФ ПАТ «Укртелеком» (далі – Надавач послуг) та управлінню розвитку
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транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради (далі - Управління) на
початку бюджетного року. У разі зміни кількості інвалідів даних категорій
(зміна адреси проживання, смерті тощо) Кіровоградська обласна організація
УТОС додатково надає уточнені списки.
2.4. Надавач послуг проводить звіряння та формує документи по
фактичній наявності пільгових категорій громадян, які потребують звільнення
від 50 % абонентської плати послуг зв’язку, з урахуванням тарифного плану та
виду підключення абонента і подає до Управління.
2.5. Управління передбачає зазначену суму в проекті Програми розвитку
міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому
(далі - Програма) і вносить її на затвердження міської ради.
2.6. Пільги в оплаті за послуги зв’язку інвалідам по зору призначаються
з 01 січня по 31 грудня поточного року.
2.7. Якщо інвалід І або ІІ групи по зору не звернувся з заявою про
призначення пільги на відшкодування витрат на оплату послуг зв’язку, то
пільги, передбачені даним Порядком, не призначаються.
III. ВІДШКОДУВАННЯ ПІЛЬГ
3.1. Управління здійснює відшкодування витрат Надавачу послуг,
пов’язаних з наданням пільг в оплаті за послуги зв’язку інвалідам І і ІІ груп по
зору, в розмірах, визначених відповідно до пункту 1.1 даного Порядку, в межах,
передбачених на відповідний рік бюджетних призначень.
3.2. Щомісяця, до 10 числа, підприємство - надавач послуг зв’язку подає
Управлінню розрахунок про фактично нараховані суми за надані в
попередньому місяці послуги зв’язку зазначеній пільговій категорії осіб, акти
виконаних робіт та акти звіряння розрахунку згідно з формою «3-пільга»,
затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
28 березня 2003 року № 86. Управління реєструє фінансові зобов’язання за
наданими актами звіряння розрахунків в УДКСУ у м. Кропивницькому
Кіровоградської області (далі - Управління Держказначейства).
3.3. Управління щомісяця, до 16 числа, готує інформацію про фактично
нараховані суми пільг за надані в попередньому місяці послуги Надавачами
послуг і надсилає її до фінансового управління Кіровоградської міської ради
(далі - Фінансове управління).
3.4. Фінансове управління на підставі інформації про фактично
нараховані суми пільг перераховує на рахунок Управління кошти для
відшкодування підприємствам, організаціям та установам - надавачам послуг
витрат, пов’язаних з наданням пільг інвалідам по зору в оплаті за послуги
зв’язку, зокрема щодо користування квартирними телефонами.
3.5. Управління протягом трьох днів з дня отримання відповідних
коштів надає до Управління Держказначейства платіжні доручення на оплату
розрахунків з підприємствами - надавачами послуг зв’язку і веде облік
розрахунків.
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3.6. Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг в оплаті за
послуги зв’язку інвалідам І і ІІ груп по зору підприємствам, організаціям та
установам - надавачам таких послуг, здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету.
3.7. Управління здійснює контроль за використанням бюджетних
коштів, передбачених на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг в
оплаті за послуги зв’язку інвалідам І і ІІ груп по зору.

Начальник управління
розвитку транспорту та зв’язку
Кіровоградської міської ради

О.Вергун

УКРАЇНА

Зміни від 30.01.2017р.

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ ____

від «___» __________ 2017 року

Про затвердження Порядку
надання пільг з послуг зв’язку
інвалідам І і ІІ груп по зору та
відшкодування підприємствам,
організаціям та установам – надавачам
послуг витрат, пов’язаних з наданням
цих пільг
Керуючись ст. 142, 144, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «а»
ст. 28, частиною 1 ст. 52, частиною 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на виконання Програми соціального захисту та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста, затвердженої
рішенням Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 78,
Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку
у м. Кропивницькому, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від
30 липня 2016 року № 470, рішення Кіровоградської міської ради від
10 листопада 2016 року № 614 «Про звільнення інвалідів І і ІІ груп по зору на
50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами»,
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
Затвердити Порядок надання пільг з послуг зв’язку інвалідам І і ІІ груп по
зору та відшкодування підприємствам, організаціям та установам - надавачам
послуг витрат, пов’язаних з наданням цих пільг, що додається.

Міський голова

Вергун 24 48 00

А.Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«____» ___________ 2017
№ _____
ПОРЯДОК
надання пільг з послуг зв’язку інвалідам І і ІІ груп по зору
та відшкодування підприємствам, організаціям та установам - надавачам
послуг витрат, пов’язаних з наданням цих пільг
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок надання пільг з послуг зв’язку інвалідам І і ІІ груп по зору
та відшкодування підприємствам, організаціям та установам - надавачам послуг
витрат, пов’язаних з наданням цих пільг (далі - Порядок) визначає умови
призначення та надання членам територіальної громади міста Кропивницького
- інвалідам І і ІІ груп по зору пільги в оплаті за телекомунікаційні послуги,
зокрема щодо звільнення їх на 50 відсотків від абонентської плати за
користування послугами місцевого телефонного зв’язку (далі - Послуги
зв’язку).
У випадку отримання інвалідом І або ІІ групи по зору пільг за послуги
зв’язку, що відшкодовуються за рахунок коштів міського бюджету, пільги,
визначені даним Порядком, не надаються.
II. ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГ
2.1. Пільги особам, зазначеним в пункті 1.1. даного Порядку,
призначаються згідно з рішенням Кіровоградської міської ради відповідно до
місця реєстрації пільговиків за наступних умов:
2.1.1. Звернення особи, яка має право на пільгу, до Кіровоградської
обласної організації Українського товариства сліпих (УТОС) або до первинної
організації Кіровоградського учбово-виробничого підприємства Українського
товариства сліпих (УВП УТОС) із заявою про призначення пільг на оплату
послуг за користування квартирними телефонами.
2.1.2. Відсутність заборгованості по сплаті за послуги зв’язку на день
звернення.
2.1.3. Фактичне проживання інваліда по зору за місцем реєстрації.
2.2. Особи, зазначені в пункті 1.1 даного Порядку, яким відмовлено в
призначенні пільг у зв’язку з невиконанням умов, передбачених в пунктах 2.1.2
і 2.1.3 даного Порядку, мають право повторно звернутися до Кіровоградської
обласної організації Українського товариства сліпих (УТОС) або до первинної
організації Кіровоградського учбово-виробничого підприємства Українського
товариства сліпих (УВП УТОС).
2.3. Кіровоградська обласна організація УТОС та первинна організація
Кіровоградського УВП УТОС розглядають подані документи, формують
списки інвалідів по зору І та ІІ груп і подають їх та копії документів (заява,
паспорт, довідка МСЕК про призначення групи інвалідності) підприємству
КФ ПАТ «Укртелеком» (далі – Надавач послуг) та управлінню розвитку
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транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради (далі - Управління) на
початку бюджетного року. У разі зміни кількості інвалідів даних категорій
(зміна адреси проживання, смерть тощо) Кіровоградська обласна організація
УТОС додатково надає уточнені списки.
2.4. Надавач послуг проводить звіряння та формує документи по
фактичній наявності пільгових категорій громадян, які потребують звільнення
від 50 % абонентської плати послуг зв’язку, з урахуванням тарифного плану та
виду підключення абонента і подає до Управління.
2.5. Управління передбачає зазначену суму в проекті Програми розвитку
міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому
(далі - Програма) і вносить її на затвердження міської ради.
2.6. Пільги в оплаті за послуги зв’язку інвалідам по зору призначаються
з 01 січня по 31 грудня поточного року.
2.7. Якщо інвалід І або ІІ групи по зору не звернувся з заявою про
призначення пільги на відшкодування витрат на оплату послуг зв’язку, то
пільги, передбачені даним Порядком, не призначаються.
III. ВІДШКОДУВАННЯ ПІЛЬГ
3.1. Управління здійснює відшкодування витрат Надавачу послуг,
пов’язаних з наданням пільг в оплаті за послуги зв’язку інвалідам І і ІІ груп по
зору, в розмірах, визначених відповідно до пункту 1.1 даного Порядку, в межах,
передбачених на відповідний рік бюджетних призначень.
3.2. Щомісяця, до 10 числа, підприємство - надавач послуг зв’язку подає
Управлінню розрахунок про фактично нараховані суми за надані в
попередньому місяці послуги зв’язку зазначеній пільговій категорії осіб, акти
виконаних робіт та акти звіряння розрахунку згідно з формою «3-пільга»,
затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
28 березня 2003 року № 86. Управління реєструє фінансові зобов’язання за
наданими актами звіряння розрахунків в УДКСУ у м. Кропивницькому
Кіровоградської області (далі - Управління Держказначейства).
3.3. Управління щомісяця, до 16 числа, готує інформацію про фактично
нараховані суми пільг за надані в попередньому місяці послуги Надавачами
послуг і надсилає її до фінансового управління Кіровоградської міської ради
(далі - Фінансове управління).
3.4. Фінансове управління на підставі інформації про фактично
нараховані суми пільг перераховує на рахунок Управління кошти для
відшкодування підприємствам, організаціям та установам - надавачам послуг
витрат, пов’язаних з наданням пільг інвалідам по зору в оплаті за послуги
зв’язку, зокрема щодо користування квартирними телефонами.
3.5. Управління протягом трьох днів з дня отримання відповідних
коштів надає до Управління Держказначейства платіжні доручення на оплату
розрахунків з підприємствами - надавачами послуг зв’язку і веде облік
розрахунків.
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3.6. Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг в оплаті за
послуги зв’язку інвалідам І і ІІ груп по зору підприємствам, організаціям та
установам - надавачам таких послуг, здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету.
3.7. Управління здійснює контроль за використанням бюджетних
коштів, передбачених на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг в
оплаті за послуги зв’язку інвалідам І і ІІ груп по зору.

Начальник управління
розвитку транспорту та зв’язку
Кіровоградської міської ради

О.Вергун

