
УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕВ`ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 липня  2017  року   № 1049

Про звільнення інвалідів I та II груп
по зору на 50 відсотків від абонентської 
плати за користування квартирними 
телефонами 

Керуючись  статтями  140-146  Конституції  України,  статтею  26  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  виконання  Програми
соціального  захисту  та  соціальної  підтримки  окремих  категорій  населення
міста Кіровограда на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської
міської  ради  від  17  січня  2017  року  №  760,   відповідно  до  рішень
Кіровоградської  міської  ради  від  20  грудня  2016  року  № 709  «Про міський
бюджет  на  2017  рік»  (зі  змінами),  від  15  березня  2017  року  №  847  «Про
затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку
у м. Кропивницькому на 2017 рік» (зі  змінами  від 07 квітня 2017),  рішення
виконавчого  комітету  Кіровоградської міської ради від 28 березня 2017 року №
143  «Про  затвердження  Порядку  надання  пільг з послуг зв’язку інвалідам І і
ІІ  груп  по  зору  та  відшкодування  підприємству-надавачу  послуг  витрат,
пов’язаних з наданням цих пільг», Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И ЛА:

1. Звільнити інвалідів I та II груп по зору на 50 відсотків від абонентської
плати за користування квартирними телефонами згідно з додатком 1.

2.  Доручити  управлінню  розвитку  транспорту  та  зв'язку  укласти
договір  з  Кіровоградською  філією  ПАТ  «Укртелеком»  на  відшкодування
фактично  понесених  збитків  за  надані  пільги  по  звільненню  інвалідів  І та
ІІ  груп  по  зору  на  50  відсотків  від  абонентської  плати  за  користування
квартирними  телефонами   в   2017   році  та  проводити  перерахування коштів
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даному підприємству  на  відшкодування  видатків  за  пільги,  наданих згідно  з
пунктом  1  даного  рішення,  на  підставі  перевірених  розрахунків,  наданих
Кіровоградською  філією  ПАТ  «Укртелеком»,  в межах видатків, передбачених
рішенням Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року
№  709  «Про  міський  бюджет  на  2017  рік»  (зі  змінами),  та  відповідно  до
розрахунку згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської  ради  з  питань  промисловості,  транспорту,  зв’язку,  торгівлі,  сфери
послуг,  захисту  прав  споживачів та  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова      А.Райкович

Якименко 24 48 00



                                                                        Додаток 2
до рішення Кіровоградської міської ради
20  липня  2017  року
№ 1049

Р О З Р А Х У Н О К

потреби коштів на 2017 рік на відшкодування видатків підприємствам
зв'язку  за  телефонні  послуги,  надані  інвалідам  I та  II  груп  по зору

(19,65 х 16+23,59 х 23+24,56 х 74) х 12 = 32090,64 грн

19,65 грн,  23,59 грн та  24,56 грн – 50 відсотків  абонентської  плати за
користування  квартирними  телефонами  з  самостійними  телефонами,
підключеними за спареною схемою та з погодинною оплатою відповідно;

12 – кількість місяців;
16, 23 та 74 – кількість інвалідів  I та  II груп по зору, які звільняються

на  50  відсотків  від  абонентської  плати  за  користування  квартирними
телефонами.

Начальник управління
розвитку транспорту та зв’язку
Кіровоградської міської ради О.Вергун
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