
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 12 лютого 2019 року                                     № 71

Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених
у міському бюджеті для забезпечення
одиноких мешканців міста засобами 
приймання сигналів цифрового 
телерадіомовлення

Керуючись  статтею  46  Конституції  України,  підпунктом  1  пункту  “а”
статті  34  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,
на виконання пункту 3 Заходів щодо реалізації  програми соціального захисту та
соціальної  підтримки  окремих  категорій  населення  міста  на  2017-2019  роки,
затвердженої рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 760 (зі  змінами)
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Затвердити  Порядок  використання  коштів,  передбачених  у  міському
бюджеті  для  забезпечення  одиноких  мешканців  міста  засобами  приймання
сигналів цифрового телерадіомовлення, що додається.

2. Відділу по роботі із засобами масової інформації, виконавчим комітетам
Подільської  та  Фортечної  районних  у  місті  Кропивницькому  рад  забезпечити
інформування  мешканців  міста  стосовно  можливості  безоплатного  одержання
окремими  категоріями  громадян  засобів  приймання  сигналів  цифрового
телерадіомовлення.

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                                     О.МОСІН

Юлія Вовк 24 04 57



                                                                       
                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        рішенням Виконавчого комітету
                                                                        Міської ради міста Кропивницького
                                                                        від 12 лютого 2019 року № 71

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у міському бюджеті 

для забезпечення одиноких мешканців міста засобами приймання 
сигналів цифрового телерадіомовлення

1.  Порядок  використання  коштів,  передбачених  у  міському  бюджеті  для
забезпечення одиноких мешканців міста засобами приймання сигналів цифрового
телерадіомовлення  (далі  -  Порядок),  визначає  механізм  використання  коштів,
передбачених пунктом 3 Заходів щодо реалізації програми соціального захисту та
соціальної  підтримки  окремих  категорій  населення  міста  на  2017-2019  роки,
затверджених рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 760 (зі змінами).

2.  Головним  розпорядником  бюджетних  коштів  є  Виконавчий  комітет
Міської ради міста Кропивницького.

3. Відповідальним виконавцем є управління соціальної підтримки населення
Міської ради міста Кропивницького.

4. Бюджетні кошти використовуються як матеріальна допомога в натуральній
формі  з  метою  забезпечення  окремих  категорій  громадян  засобами  приймання
сигналів цифрового телерадіомовлення — телетюнерами для цифрової наземної
ефірної телемережі стандарту DVB – Т2 (далі — телетюнер).

5. Забезпечення телетюнерами окремих категорій громадян здійснюється на
безоплатній основі з розрахунку один телетюнер на одне житлове приміщення.

6.  Закупівля  товарів  за  рахунок  бюджетних  коштів  здійснюється  в
установленому законом порядку.

7.  Телетюнерами забезпечуються одинокі особи (громадяни,  що не мають
працездатних  родичів,  зобов'язаних  за  законом  їх  утримувати),  зареєстровані  у
місті  Кропивницькому,  середньомісячний сукупний дохід яких за  останні  шість
календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує двох розмірів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

8.  Телетюнерами не забезпечуються особи,  які  їх отримали відповідно до
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  21  березня  2012  року  №  245  «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для  забезпечення  населення  засобами  приймання  сигналів  цифрового
телерадіомовлення» (зі змінами).
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9. Для  отримання  телетюнера  особи,  зазначені  у  пункті 7 даного Порядку,

подають  заяву  на  ім'я  міського  голови  до   відділу   по   роботі   зі зверненнями
громадян Міської ради міста Кропивницького за встановленою формою згідно з
додатком.

До заяви додаються такі документи:
а)  копія  паспорта  громадянина  України  (сторінки  1,  2  та  сторінки,  де

зазначено останнє місце реєстрації) або копія ID-карти з обох боків (до неї - копія
витягу/довідки  з  єдиного  державного  демографічного  реєстру  щодо  реєстрації
місця проживання);

б)  копія  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків  (крім
осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовились  від  прийняття
реєстраційного номера облікової картки   платника  податків  та  повідомили  про
це  відповідний  орган  державної фіскальної служби та мають про це відмітку в
паспорті);

в) оригінал довідки про склад сім'ї із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові
та дати народження всіх членів сім'ї,  що проживають і  зареєстровані  за  даною
адресою;

г)  оригінал  довідки  про  доходи  за  останні  шість  місяців,  що  передують
місяцю звернення;

д)  копія  довідки  медико-соціальної  експертної  комісії  про  встановлення
інвалідності, якщо заявник є особою з інвалідністю.

10.  Подані  заявником  документи  опрацьовуються  відділом  соціальних
допомог  управління  соціальної  підтримки  населення  Міської  ради  міста
Кропивницького  (далі - відділ).

11.  Розгляд  заяв  здійснює  Комісія  з  розгляду  питань  щодо  забезпечення
одиноких  мешканців  міста  засобами  приймання  сигналів  цифрового
телерадіомовлення (далі -комісія).

12. Склад комісії затверджується розпорядженням міського голови.
13.  Основною  організаційною  формою  роботи  комісії  є  засідання,  які

проводяться не менше одного разу на місяць.
14.  Засідання  комісії  є  правомочним,  якщо  на  ньому  присутні  не  менше

половини її складу.
15.  Рішення  комісії  приймається  шляхом  голосування  та  вважається

прийнятим,  коли  за  нього  проголосувало  більшість  від  присутніх  на  засіданні
членів комісії.

16.  Рішення  комісії  має  рекомендаційний  характер  та  оформлюється
протоколом.

17.  Підставою  для  забезпечення  мешканців  міста  телетюнерами  є
розпорядження міського голови.

18. Після видання розпорядження міського голови відділ протягом 10 днів
повідомляє письмово заявників про прийняте рішення.



3
19.  Управління  соціальної  підтримки  населення  Міської  ради  міста

Кропивницького  протягом 10 днів після отримання телетюнерів  забезпечують їх
вручення мешканцям міста за місцем їх проживання відповідно до акта приймання
- передачі.

Начальник управління соціальної підтримки
населення Міської ради міста Кропивницького                                    Ю.ВОВК



                                                                                 

                                                                                 Додаток
                                                                       до Порядку використання 

          коштів, передбачених у 
          міському бюджеті для 

           забезпечення одиноких                     
                                                                                 мешканців міста засобами
                                                                                 приймання сигналів цифрового 
                                                                                 телерадіомовлення        
                                                                           

         Міському голові
Райковичу А. П.

                                                                                 ________________________
 Прізвище, ім'я, 

                                                                                 ________________________
по батькові заявника

                                          ________________________
Адреса проживання

                                                                                 ________________________
 Контактний телефон

________________________
                                    Категорія

                                                                       _______________________

                                                 Соціальний стан

ЗАЯВА
Прошу  забезпечити  мене  телетюнером  як  одиноку  особу,  що  не  має

працездатних родичів, зобов'язаних за законом мене утримувати. 
Не заперечую проти обробки моїх персональних даних. 

Додатки:
1.
2.
3.
4.
5.

 

дата  ________                                                                   підпис _______________


