ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тринадцятої сесії восьмого скликання

28 липня 2021 року

№ 601

Про затвердження Порядку відшкодування компенсації за послуги зв’язку,
надані окремим пільговим категоріям громадян, які проживають на території
Пирятинської міської територіальної громади

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, враховуючи службовий лист відділу
соціального захисту та охорони здоров’я виконкому міської ради від 12.07.2021
№3940/02-35, висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок відшкодування компенсації за послуги зв’язку,
надані окремим пільговим категоріям громадян, які проживають на території
Пирятинської міської територіальної громади (додається);
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну
комісію з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального
захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення тринадцятої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
28 липня 2021 року № 601
Порядок
відшкодування компенсації за послуги зв’язку, надані
окремим пільговим категоріям громадян, які проживають
на території Пирятинської міської територіальної громади (далі – Порядок)
Порядок визначає механізм відшкодування компенсації послуги зв’язку
окремим пільговим категоріям громадян, які проживають на території
Пирятинської міської територіальної громади.
Терміни, наведені у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:
пільговик – особа, яка відповідно до чинного законодавства та на підставі
Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення
населення на 2021 рік, затвердженої рішенням третьої сесії восьмого скликання
від 23 грудня 2020 року № 113, має право на пільги з користування послугами
телефонного зв’язку.
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
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“, „Про
охорону дитинства“, визначено право на отримання пільг з послуг звʼязку таким
категоріям громадян:
Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту“:
№
п/п

Категорія пільги

Відсоток знижки
(%) по оплаті
абонплати та
місцевих
телефонних
розмов

1
2
3
4

Учасник бойових дій
Учасник бойових дій, якому виповнилось 85 років
Інваліди війни
Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

50
100
50
50

5

Батьки померлої особи з особливими заслугами

100

6

Вдова (вдівець) особи з особливими заслугами

100

Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці
та інших громадян похилого віку в Україні“:
№
п/п

Категорія пільги

Відсоток
знижки (%) по
оплаті
абонплати та
місцевих
телефонних
розмов

1

Особа з особливими трудовими заслугами

100

2

Батьки померлої особи з особливими трудовими
заслугами
Вдова (вдівець) особи з особливими трудовими
заслугами

100

3

100

Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи“:
№
п/п

Категорія пільги

Відсоток
знижки (%) по
оплаті
абонплати та
місцевих
телефонних
розмов

1
2

Особа (ЧАЕС) – І категорія
Особа (ЧАЕС) – ІІ категорія ліквідатор

50
50

3

Особа (ЧАЕС) – ІІ категорія потерпілий

50

4

Дружина (чол.) (ЧАЕС) померлого громадянина

50

5

Дитина (ЧАЕС) – інвалід

50

Закон України „Про охорону дитинства“:
№
п/п

1
2
3

Категорія пільги

Відсоток знижки
(%) по оплаті
абонплати та
місцевих
телефонних
розмов

Багатодітні сім’ї
Прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають
троє і більше дітей
Сім’ї (крім багатодітних), в яких не менше року
проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над
якими встановлено опіку чи
піклування

50
50
50

Закон України „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист“:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Категорія пільги

Відсоток знижки
(%) по оплаті
абонплати та
місцевих
телефонних розмов

Ветерани військової служби
Ветерани органів внутрішніх справ
Ветерани податкової поліції
Ветерани державної пожежної охорони
Ветерани Державної кримінально-виконавчої
служби
Ветерани служби цивільного захисту
Ветерани Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України

50
50
50
50
50
50
50

Підтвердженням відповідного статусу пільговика є посвідчення, видане
відповідною установою, де зазначено статус (категорія пільги), група
інвалідності тощо, або довідка медико-соціальної експертної комісії про
встановлення інвалідності. Документ повинен бути оформлений відповідно до
вимог і завірений печаткою.
Виконавчий комітет Пирятинської міської ради, як Замовник, укладає
договір із підприємством, яке надає послуги зв’язку (далі – Підприємство) для
відшкодування компенсації за послуги зв’язку, надані окремим пільговим
категоріям громадян, які проживають на території Пирятинської міської
територіальної громади. 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.
Розрахунок відшкодування компенсації за надані послуги зв’язку
здійснюється шляхом визначення витрат Підприємством за законами,
відповідно до яких пільговики мають право на пільги.
Підприємство, яке надає послуги зв’язку, подає до відділу соціального
захисту та охорони здоров’я виконавчого комітету Пирятинської міської 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, згідно з формою „2-пільга“, затвердженою пунктом
10 постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року №117 „Про
Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги“ (зі
змінами);
Кожного місяця проводяться звіряння розрахунків за телекомунікаційні
послуги, надані пільговим категоріям громадян, та щомісяця до 25 числа місяця,
наступного за звітним, подається Замовнику акт звіряння розрахунку на
паперових носіях.
Звіти підписуються та скріплюються печаткою Підприємства.
Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Пирятинської
міської ради. Головний розпорядник коштів має право перевіряти правильність
та достовірність складання звітів, наданих на відшкодування компенсації за
послуги зв’язку, надані окремим пільговим категоріям громадян .
Відділ соціального захисту та охорони здоров’я виконкому Пирятинської
міської ради звіряє інформацію, що міститься в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, з інформацією, яка
надходить від Підприємств, що надають послуги зв’язку та у разі виявлення
розбіжностей щодо загальної кількості пільговиків або розміру пільг, що
надаються конкретному пільговику, виключає такого пільговика зі списків, за
якими проводиться розрахунок.
Компенсація здійснюється за рахунок коштів бюджету Пирятинської
міської територіальної громади на підставі розрахунку видатків на
відшкодування витрат.

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

