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Про затвердження районної Програми 
щодо виплати компенсації за надання 
пільг з оплати послуг зв’язку 
окремим категоріям громадян 
в Чернігівському районі на 2019 рік

З метою погашення заборгованості за надання пільг з оплати послуг 
зв’язку окремим категоріям громадян за 2017 рік в Чернігівському районі 
відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, статті 23 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», пункту 16 частини 1 статті 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а :

1. Затвердити районну Програму щодо виплати компенсації за надання пільг з 
оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян в Чернігівському районі 
на 2019 рік (додається).

2. Чернігівській районній державній адміністрації забезпечити організацію 
виконання та фінансування Програми.

3 . Контроль за виконанням рішення 
ради з питань бюджету, інвестицій

покла 
та

Голова районної ради
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1. Паспорт
районної Програми щодо виплати компенсації за надання пільг з оплати 

послуг зв’язку окремим категоріям громадян 
в Чернігівському районі на 2019 рік

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації

2. Дата, номер і назва 
документа органу державної 
влади про розроблення 
Програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» від 
22 жовтня 1993 року № 3551;
Закон України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
від 28 лютого 1991 № 796-ХІІ;
Закон України «Про охорону дитинства» 
від 26 квітня 2001 № 2402-ІИ;
Закон України ««Про статус ветеранів 
військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів Національної 
поліції і деяких інших осіб та їх 
соціальний захист» від 24 березня 1998 
№ 203/98-ВР;
Закон України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх 
сімей» від 20 грудня 1991 32012-ХІІ.

3. Розробник Програми Управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації

4. Відповідальний виконавець 
Програми

Управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації

5. Учасники Програми Управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації, сільські, селищні 
ради, ОТГ.

6. Термін реалізації Програми 2019 рік

7. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми

Районний, сільські, селищні бюджети та 
бюджети ОТГ, інші джерела фінансування 
не заборонені законодавством України

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього 
(грн.)

215882,93 грн.



Основними завданнями районної Програми щодо виплати компенсації за 
надання пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян в 
Чернігівському районі на 2019 рік (далі - Програма) є реалізація прав окремих 
категорій населення на соціальний захист, надання пільг та соціальних гарантій 
окремим категоріям громадян, наданих Конституцією та законами 
України, здійснення погашення заборгованості за надання пільг з оплати послуг 
зв’язку пільговим категоріям населення за 2017 рік.

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».

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення конституційних гарантій на соціальний 
захист пільгових категорій громадян району, покращення становища соціально 
вразливих верств населення, здійснення компенсації за пільгове користування 
послугами зв’язку.

4. Основні напрямки реалізації Програми

Надання пільг на послуги зв’язку згідно з чинним законодавством 
здійснює ПАТ «Укртелеком», а відшкодування витрат за надані послуги 
пільговим категоріям громадян за 2017 рік здійснюється за рахунок коштів 
сільських, селищних бюджетів, бюджетів ОТГ та за рахунок коштів районного 
бюджету.

Фінансування Програми проводиться через головного розпорядника 
коштів районного бюджету -  управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації.

Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг, проводиться 
управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації згідно з 
розрахунками підприємств надавачів послуг після надходження коштів з 
районного бюджету на рахунок управління, шляхом перерахування коштів з 
вище зазначеного рахунку на розрахунковий рахунок підприємства.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного, 
сільських, селищних бюджетів, бюджетів ОТГ, інших джерел фінансування не 
заборонених законодавством України.

Сільські, селищні бюджети та бюджети ОТГ консолідують кошти в 
районному бюджеті для фінансування даної Програми згідно з додатком 1

2. Загальна характеристика Програми



«Ресурсне забезпечення районної Програми щодо виплати компенсації за 
надання пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян в 
Чернігівському районі на 2019 рік».

Головним розпорядником коштів з фінансування даної Програми 
визначити управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

6. Контроль за реалізацією Програми

Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання 
програми здійснюється управлінням соціального захисту населення 
райдержадміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією 
районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку.

7. Очікувані результати Програми

Виконання Програми надасть змогу підвищити ефективність проведення 
регіональної політики щодо соціального захисту населення та забезпечити 
погашення заборгованості за надані послуги зв’язку окремим категоріям 
громадян у 2017 році за рахунок коштів місцевого бюджету.

Керуючий справами 
виконавчого апарату 
районної ради С.М.Струк



Додаток 1
до районної Програми щодо виплати 
компенсації за надання пільг з 
оплати послуг зв’язку окремим 
категоріям громадян в Чернігівському 
районі на 2019 рік

Ресурсне забезпечення районної Програми щодо виплати компенсації за 
надання пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян в

Чернігівському районі на 2019 рік

№
з/п

Джерела фінансування Обсяг фінансування 
(грн.)

1. Районний бюджет 10737,65
2. Бюджети ОТГ: 65225,04

Гончарівська ОТГ 3260,68
Михайло-Коцюбинська ОТГ 34592,77
Іванівська ОТГ 17964,91
Олишівська ОТГ 9406,68

3. Селищні бюджети: 5335,96
Седнівська селищна рада 5335,96

4. Сільські бюджети: 134584,28
Анисівська сільська рада 10322,39
Боровиківська сільська рада 1256,41
Боромиківська сільська рада 7211,9
Вознесенська сільська рада 9854,57
Дніпровська сільська рада 5533,60
Довжицька сільська рада 848,3
Киїнська сільська рада 11365,27
Киселівська сільська рада 8225,29
Ковпитська сільська рада 12577,1
Мньовська сільська рада 1144,7
Мохнатинська сільська рада 1120,70
Новобілоуська сільська рада 4181,12
Пакульська сільська рада 2477,72
Петрушинська сільська рада 548,98
Пісківська сільська рада 3898,67
Редьківська сільська рада 11604,97
Рудківська сільська рада 1797,76
Серединська сільська рада 1228,61
Слабинська сільська рада 2154,7
Старобілоуська сільська рада 14602,7
Трисвятсько-Слобідська 8675,58
Халявинська сільська рада 5883,84
Хмільницька сільська рада 2346,25



Черниська сільська рада 250,13
Шестовицька сільська рада 2516,02
Всього: 215882,93

Примітка.
В разі відсутності можливості фінансування з рівня сільських та 

селищних бюджетів фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів 
районного бюджету.

Керуючий справами 
виконавчого апарату 
районної ради С.М.Струк


