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 Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від  "___" ___________ 2021 року                                                   № ____

Про звільнення на 50 відсотків від вартості
абонентської плати за користування 
послугами місцевого телефонного зв’язку 
осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору

Керуючись  статтями  46,  140,  144  Конституції  України,  підпунктом  1
пункту “а”  частини першої  статті  34,  частиною першою статті  52 та  частиною
шостою  статті  59  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,
відповідно до пункту 11 Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту
та  соціальної  підтримки  окремих  категорій  населення  міста  на  2017  -
2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 760,
(зі  змінами),  та  Порядку  надання  пільг  з  оплати  послуг  зв’язку  окремим
категоріям  громадян,  затвердженого  рішенням  Виконавчого  комітету
Кропивницької міської ради від 23 листопада 2021 року № 773, враховуючи
подання виробничої  первинної  організації  ПОГ “Кропивницьке УВП УТОС” та
Кіровоградської  обласної  організації  УТОС,  Виконавчий комітет  Кропивницької
міської ради 

В И Р І Ш И В:

1. Звільнити на 50 відсотків від вартості абонентської плати за користування
послугами місцевого телефонного зв’язку осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору
згідно з додатком 1.

2. Доручити департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради
укласти договір з Кіровоградською філією ПАТ “Укртелеком” на відшкодування
фактично  понесених  збитків  за  надані  пільги  по  звільненню
на  50  відсотків  від  вартості  абонентської  плати  за  користування послугами
місцевого  телефонного  зв’язку осіб  з  інвалідністю  І  та  ІІ  груп  по  зору
у  2021  році  та  проводити  перерахування  коштів  даному  підприємству  на
відшкодування видатків за пільги,  надані  згідно з пунктом 1 цього рішення,  на
підставі  перевірених  розрахунків,  наданих  Кіровоградською  філією
АТ  “Укртелеком”,  в  межах  видатків,  передбачених  рішенням  Кропивницької
міської  ради  від  22  грудня  2020  року  №  43  “Про  бюджет  Кропивницької
територіальної  громади на 2021 рік”,  (зі  змінами),  та  відповідно до розрахунку
згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного.

Міський голова                                                                           Андрій РАЙКОВИЧ

Вікторія Бойко 30 87 90 (341)   



                                                                         Додаток 1
                                                                         до рішення Виконавчого комітету  
                                                                         Кропивницької міської ради
                                                                         "___"  ________ 2021 року  № ____

СПИСОК
осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору, які звільняються на 50 відсотків

від вартості абонентської плати за користування послугами 
місцевого телефонного зв’язку

№
з/п

Прізвище, ім'я, 
по батькові

Місце проживання Група
інвалідності 

(І або ІІ)
1 2 3 4

1. Бугайченко Галина Федорівна *** ***

2. Вічірко Галина Антонівна *** ***

3. Вострікова Леоніда Лаврентіївна *** ***

4. Горовий Іван Григорович *** ***

5. Єрмолаєва Ганна Олексіївна *** ***

6. Залєвська Клавдія Іванівна *** ***

7. Запорожець Олександра Іванівна *** ***

8. Заяц Олена Андріївна *** ***

9. Каба Алла Федосіївна *** ***

10. Кадигроб Іван Трохимович *** ***

11. Карловський Сергій Володимирович *** ***

12. Ковальчук Сергій Аркадійович *** ***

13. Летавіна Раїса Никонорівна *** ***

14. Липа Любов Пантеліївна *** ***

15. Любченко Володимир Кирилович *** ***

16. Мамонова Катерина Єфремівна *** ***



                                                                                  2                                      Продовження додатка 1

1 2 3 4

17. Мартинюк Валентина Сергіївна *** ***

18. Меметова Любов Мінаджиєвна *** ***

19. Мережана Людмила Василівна *** ***

20. Первомайський Сергій Володимирович *** ***

21. Подлубна Лідія Никифорівна *** ***

22. Правда Павло Андрійович *** ***

23. Рева Григорій Миколайович *** ***

24. Рибак Людмила Андріївна *** ***

25. Самсонов Богдан Миколайович *** ***

26. Сільвейстрова Ніна Зінов’ївна *** ***

27. Слюсаренко Михайло Семенович *** ***

28. Смірнов Віктор Кузьмич *** ***

29. Сторожевська Людмила Михайлівна *** ***

30. Таран Міра Анатоліївна *** ***

31. Федорова Світлана Денисівна *** ***

32. Халікова Жанна Василівна *** ***

33. Швагер Ніна Йосипівна *** ***

Директор департаменту
соціальної політики                                                                         Юлія ВОВК



                              Додаток 2
                                                                         до рішення Виконавчого комітету  
                                                                         Кропивницької міської ради
                                                                         "___"  ________ 2021 року  № ____

РОЗРАХУНОК
потреби коштів у 2021 році на відшкодування видатків 

підприємству зв’язку за телефонні послуги, 
надані особам з інвалідністю І та ІІ груп по зору

(36,906 х 33 х 6 + 40,596 х 33 х 6) = 15345,40

36,906 грн  та  40,596 грн  -  50  відсотків  абонентської  плати  за
користування  квартирними  телефонами  з  основними  телефонними
апаратами, підключеними до окремої лінії  без погодинної оплати місцевих
розмов, згідно з розмірами тарифного плану з ПДВ до 30 червня 2021 року та
з 01 липня 2021 року відповідно;

6 - кількість місяців;
33 - кількість осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору, які звільняються на

50  відсотків  від  абонентської  плати  за  користування  квартирними
телефонами.

Директор департаменту
соціальної політики                                                                         Юлія ВОВК
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