УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від « 28 » березня 2017 року

№ 143№ ____

Про затвердження Порядку
надання пільг з послуг зв’язку
інвалідам І і ІІ груп по зору та
відшкодування підприємству – надавачу
послуг витрат, пов’язаних з наданням
цих пільг
Керуючись ст. 142, 144, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «а»
ст. 28, частиною 1 ст. 52, частиною 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закон України
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», на виконання
Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій
населення міста, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17
січня 2017 року № 760, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
Затвердити Порядок надання пільг з послуг зв’язку інвалідам І і ІІ груп по
зору та відшкодування підприємству – надавачу послуг витрат, пов’язаних з
наданням цих пільг, що додається.

Міський голова

Вергун 24 48 00

А.Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
« 28 » березня 2017
№ 143
ПОРЯДОК
надання пільг з послуг зв’язку інвалідам І і ІІ груп по зору
та відшкодування підприємству - надавачу
послуг витрат, пов’язаних з наданням цих пільг
1
Цей Порядок визначає механізм надання пільг з послуг зв’язку
інвалідам І і ІІ груп по зору та відшкодування підприємству - надавачу послуг
витрат, пов’язаних з наданням цих пільг (далі – Порядок).
2.
Пільги з послуг зв’язку надаються мешканцям міста
Кропивницького - інвалідам І і ІІ груп по зору, в розмірі 50 відсотків від
вартості абонентської плати за користування послугами місцевого телефонного
зв’язку.
3.
Головним розпорядником коштів міського бюджету на здійснення
зазначених заходів є управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської
міської ради (далі - Головний розпорядник).
4
Умовами надання пільг є:
4.1. Наявність довідки до акта огляду медико-соціальною експертною
комісією про призначення групи інвалідності.
4.2. Пільгова особа є власником квартирного телефону та не отримує
інші пільги щодо плати за послуги зв’язку.
4.3. Звернення особи, яка має право на пільгу, до Кіровоградської
обласної організації УТОС (далі – УТОС) або первинної організації
Кіровоградського УВП УТОС (далі – УВП УТОС) із заявою про призначення
пільги.
4.4. У разі зміни власника телефону (за поданням Надавача послуг),
висновку МСЕК щодо інвалідності по зору, смерті або вибуття інваліда І
і ІІ груп по зору (за даними УТОС або УВП УТОС), пільга припиняється з
наступного дня.
5.
УТОС та УВП УТОС щороку до 1 вересня надають списки інвалідів
по зору для обрахунку потреби в коштах на наступний рік та копії документів
(заява, паспорт, довідка МСЕК про призначення групи інвалідності) Головному
розпоряднику і підприємству
КФ ПАТ «Укртелеком» (далі – Надавач
послуг).
6.
Надавач послуг проводить розрахунок потреби в коштах на
відшкодування пільг з послуг зв’язку і щороку до 1 жовтня надає його
Головному розпоряднику.
7.
Головний розпорядник щороку до 15 жовтня надає до відділу
соціальної підтримки населення інформацію про потребу в коштах на
відшкодування пільг з послуг зв’язку для включення зазначеної суми до проекту
Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій
населення міста Кропивницького і внесення на затвердження міською радою.
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8.
Після затвердження міською радою Програми соціального захисту
та соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кропивницького
Головний розпорядник вносить на затвердження міською радою проект рішення
про звільнення на 50 відсотків від вартості абонентської плати за користування
послугами місцевого телефонного зв’язку інвалідів І і ІІ груп по зору.
9.
Головний розпорядник та Надавач послуг укладають двосторонній
договір на відшкодування витрат за надані пільги.
10. Відшкодування
зазначених
витрат
проводиться
протягом
календарного року як бюджетного періоду Надавачу послуг, пов’язаних з
наданням пільг з оплати за послуги зв’язку інвалідам І і ІІ груп по зору за
рахунок коштів міського бюджету, передбачених на відповідний рік в межах
затверджених обсягів.
11. Надавач послуг до 10 числа, наступного за звітним, подає
Головному розпоряднику дані про фактично нараховані суми за надані в
попередньому місяці послуги зв’язку зазначеній пільговій категорії осіб, акт
виконаних робіт, розрахунок видатків на відшкодування витрат, пов’язаних
з наданням пільг згідно з формою «2-пільга», затвердженою наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2007 року №
535, та акт звіряння розрахунку згідно з формою «3-пільга», затвердженою
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 березня 2003
року № 83, та несе відповідальність за їх достовірність.
12. Головний розпорядник має право перевіряти достовірність наданої
Надавачем послуг звітної інформації. У разі виявлення факту недостовірності в
наданій інформації, яка впливає на відшкодування коштів, а саме не надання
або неповне 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.
13. Головний розпорядник використовує бюджетні кошти з урахуванням
узятих на облік в УДКСУ у м. Кропивницькому Кіровоградської області
бюджетних зобов’язань відповідно до паспорта бюджетної програми.

Начальник управління розвитку транспорту та зв’язку
Кіровоградської міської ради

О.Вергун

