МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 18 грудня 2018 року

м. Мала Виска

№ 328

Про затвердження комплексної цільової
програми для пільгових категорій населення
району на 2019 рік
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект комплексної
цільової програми для пільгових категорій населення району на 2019 рік,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити комплексну цільову програму для пільгових категорій населення району на
2019 рік (далі - Програма), що додається.
2. Районній державній адміністрації забезпечити організацію виконання Програмних
заходів відповідно до встановлених термінів.
3. Рекомендувати міській, селищній та сільським радам передбачити в місцевих
бюджетах кошти на перевезення пільгових категорій населення.
4. Зняти з контролю рішення районної ради від 22 грудня 2017 року №230 «Про
затвердження комплексної цільової програми для пільгових категорій населення району на 2018
рік».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з
соціальних та гуманітарних питань.
Голова районної ради

С. Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Маловисківської
районної ради
18 грудня 2018 року № 328
Комплексна цільова програма
для пільгових категорій населення району
на 2019 рік

І. Загальні положення
Станом на 1 листопада 2018 року на території Маловисківського району проживає 9 950
осіб пільгових категорій населення, з них 8 879 осіб мають право на пільговий проїзд та
потребують соціального захисту і підтримки з боку державних органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування. До вищевказаних громадян належать особи, які є інвалідами
Великої Вітчизняної війни, учасниками бойових дій, учасниками АТО, учасниками війни,
членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, ветерани військової служби та органів
внутрішніх справ, їх вдови, потерпілі та ліквідатори аварії на ЧАЕС, інваліди загального
захворювання, інваліди дитинства та діти-інваліди,діти з багатодітних сімей та пенсіонери за
віком.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 450 осіб зменшилась кількість осіб
пільгової категорії (10 400 чол. в 2017 році).
Натомість збільшилась кількість учасників бойових дій – 650 осіб, в тому числі учасники,
які перебували в зоні проведення антитерористичної операції, станом на 1 листопада 2018 року
їх кількість становить – 479 осіб.
Необхідність прийняття Програми виникла у зв'язку з тим, що Законом України «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 20 грудня 2016 року № 1789-VIII
виключено частину п’яту статті 102 Бюджетного кодексу (ст.15, п.3): «За рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг послуг зв’язку, інших передбачених
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії,
природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати і на компенсацію за
пільговий проїзд окремих категорій громадян», а відповідно статті 91 Бюджетного кодексу
України відшкодування пільг з наданих послуг зв’язку, інших пільгових послуг може
проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Саме тому одним з важливих суспільних завдань є забезпечення пільгових категорій
населення району пільговим перевезенням автомобільним та залізничним транспортом,
відшкодування вартості проїзду один раз на рік особам ЧАЕС, встановленням та абонентської
плати за користування телефоном.
Головними завданнями комплексної цільової програми для пільгових
категорій
населення району у 2019 році буде:
•
•

Компенсація за перевезення пільгових категорій населення району автомобільним
та залізничним транспортом загального користування (додаток 2 – 2,3 );
Відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам постраждалих в
наслідок Чорнобильської катастрофи (додаток 4 – 4,2 );

•

Відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату
за користування телефоном окремих категорій громадян (додаток 3 – 3,3 ).
ІІІ. Заходи щодо реалізації комплексної цільової програми для пільгових категорій
населення району у 2019 році.

№
з/п
1.

2.

3.

Заходи

Підстава

Компенсація за перевезення
пільгових
категорій
населення
району
автомобільним
та
залізничним транспортом
загального користування
Відшкодування
вартості
проїзду один раз на рік
громадянам постраждалих
в наслідок Чорнобильської
катастрофи
Відшкодування
вартості
встановлення телефону та
знижки на абонентську
плату за користування
телефоном
окремих
категорій громадян
Всього:

Відповідальний
виконавець

Відповідно Управління
додатку № соціального захисту
2
населення РДА

Відповідно Управління
додатку № соціального захисту
4
населення РДА

Орієнтована
потреба коштів
грн.
691 500,00

6 000,00

Відповідно Управління
130 700,00
додатку № соціального захисту
3
населення РДА

828 200,00

1. Маловисківський район
№
з/п
1.

2.

3.

Заходи
Компенсація за перевезення
пільгових
категорій
населення
району
автомобільним
та
залізничним транспортом
загального користування
Відшкодування
вартості
проїзду один раз на рік
громадянам постраждалих
в наслідок Чорнобильської
катастрофи
Відшкодування
вартості
встановлення телефону та
знижки на абонентську
плату за користування

Підстава

Відповідальний
виконавець

Відповідно Управління
додатку № соціального захисту
2,1
населення РДА

Орієнтована
потреба коштів
грн.
411 500,00

Відповідно Управління
додатку № соціального захисту
4,1
населення РДА

3 000,00

Відповідно Управління
додатку № соціального захисту
3,1
населення РДА

27 000,00

телефоном
окремих
категорій громадян
Всього:

441 500,00

2. Маловисківська ОТГ
№
з/п

Заходи
Компенсація за перевезення
пільгових
категорій
населення
району
залізничним транспортом
загального користування
Відшкодування
вартості
встановлення телефону та
знижки на абонентську
плату за користування
телефоном
окремих
категорій громадян
Всього:

1.

3.

Підстава

Відповідальний
виконавець

Відповідно Управління
додатку № соціального захисту
2,2
населення РДА
Відповідно Управління
додатку № соціального захисту
3,2
населення РДА

Орієнтована
потреба коштів
грн.
250 000,00

75 700,00

325 700,00
3.Смолінська ОТГ

№
з/п
1.

2.

3.

Заходи
Компенсація за перевезення
пільгових
категорій
населення
району
автомобільним транспортом
загального користування
Відшкодування
вартості
проїзду один раз на рік
громадянам постраждалих
в наслідок Чорнобильської
катастрофи
Відшкодування
вартості
встановлення телефону та
знижки на абонентську
плату за користування
телефоном
окремих
категорій громадян
Всього:

Підстава

Відповідальний
виконавець

Відповідно Управління
додатку № соціального захисту
2,3
населення РДА
Відповідно Управління
додатку № соціального захисту
4,2
населення РДА

Орієнтована
потреба коштів
грн.
30 000,00

3 000,00

Відповідно Управління
28 000,00
додатку № соціального захисту
3,3
населення РДА

61 000,00

ІV.Фінансове забезпечення реалізації комплексної цільової програми для пільгових

категорій населення району у 2019 році.
Головний розпорядник коштів по реалізації заходів Програми – управління соціального
захисту населення Маловисківської районної державної адміністрації.
Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів :
- районного бюджету 441 500 грн. 00 коп.
- бюджету Смолінської селищної ради 61 000 грн. 00 коп.
- бюджету Маловисківської міської ради 325 700 грн.00 коп.
Орієнтовна потреба в коштах – 828 200 грн. 00 коп. (додаток 5)
V. Очікувані результати реалізації Програми
Виконання Програми надасть змогу підвищити ефективність проведення регіональної
політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, забезпечити надання пільг
та соціальних гарантій окремим категоріям громадян, наданих Конституцією та законами
України.
VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію роботи по виконанню програми здійснює управління соціального захисту
населення Маловисківської районної державної адміністрації.
Контроль за ходом виконання та реалізацію заходів Програми здійснюється районною
державною адміністрацією та районною радою.
Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації до 5 числа
місяця, наступного за звітним роком, подає інформацію на розгляд постійної комісії районної
ради з соціальних та гуманітарних питань.
Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

В.КРИЛО

Додаток 1
до Програми

1
2

3

4

5
6

7
8
8.1
9
10

11

ПАСПОРТ
комплексної цільової програми для пільгових категорій населення району
на 2019 рік
Програма затверджена:
рішенням сесії районної ради
від 18 грудня 2018 року № 328
Ініціатор розроблення програми
Управління соціального
захисту населення
Маловисківської
райдержадміністрації
Дата, номер і назва розпорядження голови Розпорядження
голови
райдержадміністрації про розроблення програми райдержадміністрації
від
16.11.2018 року № 354 – р
Розробник програми
Управління соціального
захисту населення
Маловисківської
райдержадміністрації
Співрозробники програми
Відповідальний виконавець програми
Управління соціального
захисту населення
Маловисківської
райдержадміністрації
Учасники програми
Терміни реалізації програми
01.01.2019 - 31.12.2019 року
Етапи виконання програми ( для довгострокових
програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у
Районний, сільські бюджети,
виконанні програми (для комплексних програм)
бюджети ОТГ.
Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний
для реалізації програми, усього, у тому числі:
828 200 грн.
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
441 500 грн.
кошти Маловисківської ОТГ
325 700 грн.
кошти Смолінської ОТГ
61 000 грн.
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування програми
Районний бюджет, сільські
бюджети, бюджети ОТГ.

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

В.КРИЛО

Додаток 2
до Програми
(Розділ II)
Розрахункова потреба в коштах
для компенсаційних виплат від пільгового перевезення окремих категорій громадян
транспортом загального користування
Перевізник

Маршрут

ФОП Рибій Л.І.
ФОП Рибій Л.І.
ПП
«Сервіс пасажирських
перевезень»
Шевченківська залізниця

Лозуватка - Мала Виска
Злинка – Мала Виска
Смоліне – Мала Виска

Знам'янська залізниця
Всього:

Потреба
в коштах на 2019 рік
грн.
72 000,00
180 000,00
42 000,00

Шевченкове–Помічна (ст.Виска, 360 000,00
ст. Капустіно)
Плетений Ташлик –
37 500,00
Знам'янка
691 500,00

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

В.КРИЛО

Додаток 2.1
до Програми
(Розділ II)

Розрахункова потреба в коштах
для компенсаційних виплат від пільгового перевезення окремих категорій громадян
транспортом загального користування
Маловисківський район
Перевізник

Маршрут

ФОП Рибій Л.І.
ФОП Рибій Л.І.
ПП
«Сервіс пасажирських
перевезень»
Шевченківська залізниця

Лозуватка - Мала Виска
Злинка – Мала Виска
Смоліне – Мала Виска

Знам'янська залізниця
Всього:

Шевченкове –
Помічна (по ст. Капустіно)
Плетений Ташлик –
Знам'янка

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

Потреба
в коштах на 2019 рік
грн.
72 000,00
180 000,00
12 000,00
110 000,00
37 500,00
411 500,00

В.КРИЛО

Додаток 2.2
до Програми
(Розділ II)
Розрахункова потреба в коштах
для компенсаційних виплат від пільгового перевезення окремих категорій громадян
транспортом загального користування
Маловисківська ОТГ
Перевізник

Маршрут

Шевченківська залізниця

Шевченкове –
Помічна (по ст. Виска, )

Всього:

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

Потреба
в коштах на 2019 рік
грн.
250 000,00
250 000,00

В.КРИЛО

Додаток 2.3
до Програми
(Розділ II)
Розрахункова потреба в коштах
для компенсаційних виплат від пільгового перевезення окремих категорій громадян
транспортом загального користування
Смолінська ОТГ
Перевізник

ПП
«Сервіс
перевезень»
Всього:

Маршрут

пасажирських Смоліне – Мала Виска

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

Потреба
в коштах на 2019
рік
грн.
30 000,00
30 000,00
В.КРИЛО

Додаток 3
до Програми
(Розділ II)
Розрахункова потреба в коштах
для відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за
користування телефоном окремих категорій громадян
Організація
– Вид пільги
надавач послуг
ПАТ
«Укртелеком»
Всього:

Потреба
в коштах на 2019 рік
грн.
Встановлення телефонів та абонентська 130 700,00
плата за користування телефоном
130 700,00

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

В.КРИЛО

Додаток 3.1
до Програми
(Розділ II)
Розрахункова потреба в коштах
для відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за
користування телефоном окремих категорій громадян
Маловисківський район
Організація
– Вид пільги
Потреба
надавач послуг
в коштах на 2019 рік
грн.
Встановлення телефонів та абонентська 27 000,00
ПАТ
плата за користування телефоном
«Укртелеком»
Всього:
27 000,00
Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

В.КРИЛО

Додаток 3.2
до Програми
(Розділ II)

Розрахункова потреба в коштах
для відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за
користування телефоном окремих категорій громадян
Маловисківська ОТГ
Організація
– Вид пільги
Потреба
надавач послуг
в коштах на 2019 рік
грн.
Встановлення телефонів та абонентська 75 700,00
ПАТ
плата за користування телефоном
«Укртелеком»
Всього:
75 700,00

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

В.КРИЛО

Додаток 3.3
до Програми
(Розділ II)
Розрахункова потреба в коштах
для відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за
користування телефоном окремих категорій громадян
Смолінська ОТГ
Організація
– Вид пільги
Потреба
надавач послуг
в коштах на 2019 рік
грн.
Встановлення телефонів та абонентська 28 000,00
ПАТ
плата за користування телефоном
«Укртелеком»
Всього:
28 000,00
Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

В.КРИЛО

Додаток 4
до Програми
(Розділ II)

Розрахункова потреба в коштах
для відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам постраждалих в наслідок
Чорнобильської катастрофи
Вид пільги

Потреба
в коштах на 2019 рік
грн.
Відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам 6 000,00
постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи
Всього:
6 000,00

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

В.КРИЛО

Додаток 4.1
до Програми
(Розділ II)
Розрахункова потреба в коштах
для відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам постраждалих
в наслідок Чорнобильської катастрофи Маловисківський район
Вид пільги

Потреба
в коштах на 2019 рік
грн.
Відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам 3 000,00
постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи
Всього:
3 000,00
Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

В.КРИЛО

Додаток 4.2
до Програми
(Розділ II)
Розрахункова потреба в коштах
для відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам постраждалих
в наслідок Чорнобильської катастрофи Смолінська ОТГ
Вид пільги

Потреба
в коштах на 2019 рік
грн.
Відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам 3 000,00
постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи
Всього:
3 000,00
Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

В.КРИЛО

Ресурсне забезпечення районної цільової програми
Комплексна цільова програма для пільгових категорій населення району на 2019 рік
Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання програми
1
Обсяг ресурсів, усього тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет

Етапи виконання програми
І
2019 рік
2

Додаток 5
до Програми
(Розділ IV)

Усього витрат
на виконання
програми
3

828,2

828,2

441,5

441,5

325,7
61,0

325,7
61,0

обласний бюджет
районний бюджет
Бюджет Маловисківської ОТГ
Бюлдет Смолінської ОТГ
кошти не бюджетних джерел
Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

В.КРИЛО

