
УКРАЇНА 

КРАСНОАРМІЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
РІШЕННЯ 

 

 
    
 
від 23.03.2016 №7/7-9 
   м. Красноармійськ 
 
 
Про затвердження Порядку відшкодування  
витрат за пільги окремим категоріям  
громадян з послуг зв'язку  
 
 

На підставі рішення міської ради від 29.01.2016 № 7/4-6 «Про внесення 
змін та доповнень до рішення міської ради від 23.12.2015 № 7/2-6 «Про 
місцевий бюджет на 2016 рік», керуючись статтями 17, 18, 28, 52, 73 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.  Затвердити Порядок відшкодування витрат за пільги окремим 

категоріям громадян з послуг зв'язку (абонементська плата за користування 
квартирним телефоном) (додаток). 

2.  Координацію виконання рішення покласти на начальника 
управління соціального захисту населення міської ради (Бонзюх), контроль – на 
заступника міського голови Третяк Ю.В. 
 
 
 
Міський голова                  Р.В. Требушкін 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
Додаток  
до рішення міської ради  
від 23.03.2016  № 7/7-9 

 
 

Порядок  

відшкодування витрат за пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 

(абонементська плата за користування квартирним телефоном) 

 

1. Цей Порядок визначає відповідно до Бюджетного кодексу України 

механізм відшкодування витрат на здійснення заходів щодо надання пільг 

окремим категоріям громадян з послуг зв'язку (абонементська плата за 

користування квартирним телефоном). 

2. Замовником послуг зв'язку для окремих категорій громадян є міська 

рада. 

3. Відшкодування зазначених витрат провадиться за рахунок коштів 

місцевого бюджету передбачених на відповідний рік в межах обсягів 

затверджених на ці цілі. 

4. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету на здійснення 

зазначених заходів є управління соціального захисту населення міської ради 

(далі – головний розпорядник коштів). 

5. Пільги з послуг зв'язку (абонементська плата за користування 

квартирним телефоном) надаються особам, які відповідно до чинного 

законодавства мають право на пільги, перебувають на обліку в управлінні 

соціального захисту населення і подали заяву про дійсне користування 

телефонним зв’язком та необхідність відшкодування пільг підприємству, що 

надає ці послуги. 

6. Управління соціального захисту населення міської ради веде облік 

осіб пільгової категорії населення яким відповідно діючого законодавства 

надано пільги з послуг зв'язку (абонементська плата за користування 



квартирним телефоном) відповідно локальної версії ЄДАРП (Єдиний 

Державний автоматизований реєстр пільговиків).   

7. Визначення права на отримання пільг окремим категоріям громадян 

з послуг зв'язку (абонементська плата за користування квартирним телефоном) 

здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим 

категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї». 

8. Красноармійська міська рада, як Замовник послуг,  управління 

соціального захисту населення міської ради, як Розпорядник коштів та 

підприємство, що надає телекомунікаційні послуги, укладають трьохсторонній 

договір на відшкодування витрат за надані пільги окремим категоріям громадян 

з послуг зв'язку (абонементська плата за користування квартирним телефоном).  

9. Підприємство, що надає телекомунікаційні послуги надає 

головному розпоряднику коштів: 

-  до 17 числа наступного за звітним місяцем звіт про фактично надані 

телекомунікаційні послуги (абонементська плата за користування квартирним 

телефоном); 

- до 5 числа місяця наступного за звітним акти звірки за надані пільги. 

10. Звіти підписуються та  скріплюються  печаткою 

підприємства. Розпорядник  коштів  має  право  перевіряти правильність  та  

достовірність  складання  звітів,  наданих  на відшкодування витрат за надані 

пільги. 

11. Підприємство що надає телекомунікаційні послуги несе повну 

відповідальність за достовірність наданої інформації, якісне та повне надання 

послуг зв'язку.  

12. Розпорядник коштів має право перевірки достовірності 

наданої Підприємством звітної документації. У разі виявлення факту 

недостовірності в наданій інформації, яка впливає на відшкодування коштів, а 

саме не надання або не повне надання послуг зв'язку, відшкодування 



провадиться тільки за фактично надані послуги. У випадку виявлення 

розбіжностей, недостовірностей у наданих звітах після проведення 

відшкодування, сума відшкодування підлягає обов’язковому коригуванню в 

місяці наступному за місяцем виявлення недостовірних даних. 

13. Управління соціального захисту населення Красноармійської 

міської ради надає фінансовому управлінню міської ради розрахунки витрат, 

пов’язаних з відшкодуванням витрат за надані пільги окремим категоріям 

громадян з послуг зв'язку (абонементська плата за користування квартирним 

телефоном). 

14. Фінансове управління міської ради здійснює фінансування 

коштів місцевого бюджету через управління соціального захисту населення 

міської ради для подальшого перерахування підприємствам, які надають пільги 

окремим категоріям громадян з послуг зв'язку (абонементська плата за 

користування квартирним телефоном). 

15. Управління соціального захисту населення міської ради 

сплачує підприємствам кошти по відшкодуванню витрат за надані пільги в 5-ти 

денний термін при надходженні їх на  зазначені цілі із фінансового управління 

міської ради, відповідно та в межах асигнувань затверджених бюджетом. 

 

 

 

Секретар міської ради           І.В. Сущенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


