
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

від 17.02.2021 № 8/5-24 

         м. Покровськ 

 

Про затвердження Порядку відшкодування витрат з місцевого бюджету   на 

пільги з послуг зв’язку особам з інвалідністю по зору I та II групи   згідно 

списків УТОС  

 

З метою надання соціальної підтримки особам з інвалідністю по зору І 

та ІІ групи на  підставі рішення міської ради «Про місцевий бюджет», 

керуючись статтями 26,59,73 Закону України від 21.05.1997р.  № 280/97 «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити  Порядок відшкодування витрат з місцевого бюджету на 

пільги з послуг зв'язку (абонентська плата за користування квартирним 

телефоном)  особам з інвалідністю по зору I та II групи  згідно списків УТОС 

(додаток). 

 

 2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Бонзюх) 

здійснювати відшкодування витрат з місцевого бюджету   на пільги з послуг 

зв’язку особам з інвалідністю по зору I та II групи  згідно списків УТОС.  

 

 3. Рішення міської ради від 17.01.2018 №7/50-14 «Про затвердження 

Порядку відшкодування витрат з місцевого бюджету на пільги з послуг зв’язку 

інвалідам по зору 1 та 2 групи міста згідно списків УТОС» визнати таким, що 

втратило чинність. 

 

4. Координацію за виконанням рішення покласти на начальника 

управління соціального захисту населення міської ради (Бонзюх), контроль – на 

постійну комісію з гуманітарних питань (соціальній захист, культура, 

духовність) (Требушкіна). 

 

 

Міський голова                  Р.  Требушкін 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради  

від 17.02.2021  № 8/5-24 

 

 

Порядок  

відшкодування витрат з місцевого бюджету на пільги з послуг зв'язку 

(абонентська плата за користування квартирним телефоном) 

 особам з інвалідністю по зору I та II групи  згідно списків УТОС  

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат на 

здійснення заходів щодо надання 100 % пільги з місцевого бюджету особам з 

інвалідністю по зору I та II групи  з послуг зв'язку (абонентська плата за 

користування квартирним телефоном), згідно списків УТОС. 

 

2. Замовником послуг зв'язку для осіб з інвалідністю по зору I та II 

групи   є міська рада (далі - Замовник). 

 

3. Відшкодування зазначених витрат провадиться протягом 

календарного року, як бюджетного періоду, 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). 

 

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

квартирним телефоном) надаються  особам з інвалідністю по зору I та II групи 

зазначеним в наданих списках  УТОС та зареєстрованим на території міста 

Покровська та приєднаних територіях.  

 

6.Головний розпорядник  перевіряє наявність групи інвалідності у 

осіб, які надані у списках УТОС та визначає право на отримання пільг.  

 

                7.Замовник, Головний розпорядник та підприємство, що надає 

телекомунікаційні послуги (далі - Підприємство), укладають тристоронній 

договір на відшкодування витрат за надані пільги.  

 

8. Підприємство надає головному розпоряднику: 

-  до 10 числа місяця, наступного за звітним списки та рахунки про фактично 

надані послуги; 

-    до 5 числа місяця, наступного за звітним акти звіряння заборгованості. 



                 9. Підприємство надає головному розпоряднику коштів, за підписом 

керівних осіб та завірені печатками, списки осіб з інвалідністю по зору та 

рахунки на відшкодування наданих пільг. 

               

10.Підприємство несе повну відповідальність за достовірність наданої 

інформації, якісне та повне надання послуг зв'язку.  

              

11.Головний розпорядник  має право перевіряти достовірність 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 та в межах асигнувань, затверджених бюджетом. 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. 

У випадку смерті особи з інвалідністю або відмови від користування телефоном  

пільга припиняється з наступного дня. 

              

 12. Головний розпорядник надає управлінню фінансово-економічної 

політики Департаменту фінансово-економічної політики та управління 

активами міської ради заявку на фінансування вищевказаних пільг. 

             

13.Управління фінансово-економічної політики Департаменту 

фінансово-економічної політики та управління активами міської ради здійснює 

фінансування коштів на реєстраційний рахунок Головного розпорядника, 

відкритий в УДКСУ у м. Покровськ  Донецької області для подальшого їх 

перерахування Підприємству, яке надає пільгу. 

             

14.Головний розпорядник в 5-ти денний термін проводить 

відшкодування витрат на рахунок Підприємства за надані пільги.  

 

 

 

Секретар міської ради                     Н. Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


