МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13 грудня 2019 року

м. Мала Виска

№ 388

Про затвердження комплексної цільової програми
для пільгових категорій населення району на 2020 рік
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект комплексної
цільової програми для пільгових категорій населення району на 2020 рік та враховуючи рішення
спільного засідання постійних комісій районної ради з питань бюджету, власності та
інвестиційної діяльності, з питань діяльності ради, запобігання та протидії корупції і з соціальних
та гуманітарних питань від 10 грудня 2019 року № 363/132/49,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити комплексну цільову програму для пільгових категорій населення району на
2020 рік (далі – Програма), що додається.
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання показників Програми та
програмних заходів відповідно до встановлених термінів.
3. 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
від 13 грудня 2019 року № 388

Комплексна цільова програма
для пільгових категорій населення району на 2020 рік
І. Загальні положення
Станом на 1 листопада 2019 року на території Маловисківського району проживає 9 554
осіб пільгових категорій населення, з них 8 473 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 396 осіб зменшилась кількість осіб
пільгової категорії (9 950 чол. в 2018 році).
Натомість збільшилась кількість учасників бойових дій – 672 особи, в тому числі учасники,
які перебували в зоні проведення антитерористичної операції, станом на 1 листопада 2019 року
їх кількість становить – 513 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).
Відповідно статті 91 Бюджетного кодексу України відшкодування пільг з наданих послуг
зв’язку, інших пільгових послуг 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 2020 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 2020 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 районної
державної
адміністрації

Орієнтована
потреба коштів
грн.
927 700,00

Відповідно Управління
6 000,00
до додатку соціального захисту
№4
населення районної
державної
адміністрації
Відповідно Управління
96 860,00
до додатку соціального захисту
№3
населення районної
державної
адміністрації
1 030 560,00

1. Маловисківський район
(районний бюджет)
№
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
до додатку соціального захисту
№ 2,1
населення районної
державної
адміністрації
Відповідно Управління
до додатку соціального захисту
№ 4,1
населення районної
державної
адміністрації
Відповідно Управління
до додатку соціального захисту
№ 3,1
населення районної
державної

Орієнтована
потреба коштів
грн.
505 700,00

3 000,00

16 860,00

телефоном
окремих
категорій громадян
Всього:

адміністрації
525 560,00

2. Маловисківська ОТГ
№
з/п

Заходи

Підстава

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.

Відповідальний
виконавець

Відповідно Управління
до додатку соціального захисту
№ 2,2
населення районної
державної
адміністрації
Відповідно Управління
до додатку соціального захисту
№ 3,2
населення районної
державної
адміністрації

Орієнтована
потреба коштів
грн.
422 000,00

60 000,00

482 000,00

3.Смолінська ОТГ
№
з/п
1.

2.

Заходи
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

Орієнтована
потреба коштів
грн.
3 000,00

Відповідно Управління
до додатку соціального захисту
№ 4,2
населення районної
державної
адміністрації
Відповідно Управління
20 000,00
до додатку соціального захисту
№ 3,3
населення районної
державної
адміністрації
23 000,00

ІV.Фінансове забезпечення реалізації комплексної цільової програми для пільгових
категорій населення району у 2020 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 525 560 грн. 00 коп.
- бюджету Смолінської селищної ради 23 000 грн. 00 коп.
- бюджету Маловисківської міської ради 482 000 грн.00 коп.
Орієнтовна потреба в коштах – 1 030 560 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.
___________________

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
комплексної цільової програми для пільгових категорій населення району на 2020 рік
1
2
3

Програма затверджена:

рішенням сесії районної ради від 13
грудня 2019 року №388
Ініціатор розроблення програми
Управління соціального захисту населення
Маловисківської райдержадміністрації
Дата, номер і назва розпорядження Розпорядження
голови
голови
райдержадміністрації
про райдержадміністрації від 18.11.2019 року №
розроблення програми
277 – р

4

Розробник програми

5
6

Співрозробники програми
Відповідальний виконавець програми

7
8
8.1
9

10

11

Учасники програми
Терміни реалізації програми
Етапи виконання програми ( для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів
необхідний для реалізації програми,
усього, у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
кошти Маловисківської ОТГ
кошти Смолінської ОТГ
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування програми

Управління соціального захисту населення
Маловисківської райдержадміністрації
Управління соціального захисту населення
Маловисківської райдержадміністрації
01.01.2020 - 31.12.2020 року
Районний, сільські бюджети,
бюджети ОТГ.
1 030 560 грн.

525 560 грн.
482 000 грн.
23 000 грн.

-

Районний бюджет, сільські бюджети,
бюджети ОТГ.

____________________________

Додаток 2
до Програми
Розрахункова потреба в коштах
для компенсаційних виплат від пільгового перевезення окремих категорій громадян
транспортом загального користування
Перевізник
ФОП Рибій Л.І.
ФОП Рибій Л.І.
Шевченківська залізниця
Знам'янська залізниця
Всього:

Маршрут

Потреба
в коштах на 2020 рік
грн.
Лозуватка - Мала Виска
108 000,00
Злинка – Мала Виска
228 000,00
Шевченкове–Помічна (ст.Виска, 542 400,00
ст. Капустіно)
Плетений Ташлик –
49 300,00
Знам'янка
927 700,00

_____________________

Додаток 2.1
до Програми

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

Маршрут

ФОП Рибій Л.І.
ФОП Рибій Л.І.
Шевченківська залізниця

Лозуватка - Мала Виска
Злинка – Мала Виска
Шевченкове –
Помічна (по ст. Капустіно)
Плетений Ташлик –
Знам'янка

Знам'янська залізниця
Всього:

Потреба
в коштах на 2020 рік
грн.
108 000,00
228 000,00
120 400,00
49 300,00
505 700,00

_________________________

Додаток 2.2
до Програми

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:

Потреба
в коштах на 2020 рік
грн.
422 000,00
422 000,00

____________________________

Додаток 3
до Програми

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 2020 рік
грн.
Встановлення телефонів та абонентська 96 560,00
плата за користування телефоном
96 560,00
__________________________

Додаток 3.1
до Програми

Розрахункова потреба в коштах
для відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за
користування телефоном окремих категорій громадян
Маловисківський район
(районний бюджет)
Організація
– Вид пільги
надавач послуг
ПАТ
«Укртелеком»
Всього:

Потреба
в коштах на 2020 рік
грн.
Встановлення телефонів та абонентська 16 860,00
плата за користування телефоном
16 860,00
_____________________________

Додаток 3.2
до Програми

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
надавач послуг
ПАТ
«Укртелеком»
Всього:

Потреба
в коштах на 2020 рік
грн.
Встановлення телефонів та абонентська 60 000,00
плата за користування телефоном
60 000,00

Додаток 3.3
до Програми

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
надавач послуг
ПАТ
«Укртелеком»
Всього:

Потреба
в коштах на 2020 рік
грн.
Встановлення телефонів та абонентська 20 000,00
плата за користування телефоном
20 000,00

_________________________________

Додаток 4
до Програми

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

Потреба
в коштах на 2020 рік
грн.
Відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам 6 000,00
постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи
Всього:
6 000,00
__________________________

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

Потреба
в коштах на 2020 рік
грн.
Відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам 3 000,00
постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи
Всього:
3 000,00
_______________________________

Додаток 4.2
до Програми

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 2020 рік
грн.
Відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам 3 000,00
постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи
Всього:
3 000,00
______________________________

Додаток 5
до Програми
Ресурсне забезпечення районної цільової програми
Комплексна цільова програма для пільгових категорій населення району на 2020 рік
Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання програми
1
Обсяг ресурсів, усього тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет

Етапи виконання програми
І
2020 рік
2

Усього витрат на
виконання
програми
3

1 030,56

1 030,56

525,56

525,56

482,0
23,0

482,0
23,0

обласний бюджет
районний бюджет
Бюджет Маловисківської ОТГ
Бюлдет Смолінської ОТГ
кошти не бюджетних джерел
Примітка:
1. У випадку, якщо програма виконується в один етап графи 5,6 не заповнюються.
2. Розраховані обсяги фінансування програми повинні відповідати обсягам коштів на виконання заходів програми, визначених у
графі 7 додатка 4 до Порядку.

