ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 17.12.2020 р. № 2764
м. Вінниця

Про затвердження Порядку надання
пільг з послуг зв'язку окремим
категоріям
громадян,
шляхом
відшкодування
підприємствам
зв’язку витрат за надані послуги на
пільговій основі
З метою забезпечення додаткових до встановлених законодавством
гарантій щодо соціального захисту окремих категорій громадян, на виконання
Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки», затвердженої
рішенням міської ради від 22.02.2014 року №1944, зі змінами, керуючись
статтею 34, частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Порядок надання пільг з послуг зв’язку окремим
категоріям громадян, шляхом відшкодування підприємствам зв’язку витрат за
надані послуги на пільговій основі, згідно з додатком до даного рішення.
2. Департаменту соціальної політики міської ради спільно з
департаментом фінансів міської ради передбачати в проєкті бюджету Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та на наступні роки
видатки на надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян, шляхом
відшкодування підприємствам зв’язку витрат за надані послуги на пільговій
основі.
3. В даному рішенні та в додатку до рішення виконавчого комітету
міської ради з 1 січня 2021 року слова по тексту «Вінницька міська об’єднана

територіальна громада» в усіх відмінках та абревіатуру «ВМОТГ» замінити на
слова «Вінницька міська територіальна громада» у відповідному відмінку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Г. Якубович.

Міський голова

С. Моргунов

Додаток
до
рішення
виконавчого
комітету міської ради
від 17.12.2020 р. №2764

Порядок
надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян, шляхом
відшкодування підприємствам зв’язку витрат за надані послуги на
пільговій основі
1. Цей Порядок визначає механізм надання пільг з послуг зв’язку окремим
категоріям громадян (далі – пільги) за рахунок коштів передбачених у бюджеті
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, шляхом відшкодування
підприємствам зв’язку (далі –підприємства) витрат за надані послуги на
пільговій основі (далі – Порядок).
2. Право на пільги мають окремі категорії громадян, які проживають на
території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та перебувають
на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, що мають
право на пільги (далі - ЄДАРП), департаменту соціальної політики міської ради
відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці
та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських
переслідувань», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», перелік
категорій та розмір пільги наведено в додатку 1 до Порядку
3. Пільга надається підприємствами в частині абонентної плати за
користування квартирним телефоном, за умови оформлення та підключення
абонемента безпосередньо на особу, яка має право на зазначену пільгу.
4. Розмір пільги по кожному пільговику визначається відповідно до законів
України, якими їм надано пільги, та тарифів затверджених підприємствами в
межах граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги,
затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 26.11.2019 №564 (зі змінами).
У разі зміни затверджених тарифів на оплату послуг зв’язку підприємства в
письмовій формі невідкладно (не пізніше ніж за 1 місяць до підвищення тарифів)
інформують про це департамент соціальної політики міської ради.
5. . Визначення права на отримання пільг громадянам, яким вищезазначеним
законодавством надаються пільги з урахуванням середньомісячного сукупного
доходу сім’ї, здійснюється департаментом соціальної політики міської ради

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №389 «Про
затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з
урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї», зі змінами (далі –
Порядок №389), перелік зазначених категорій наведено в додатку 1 до Порядку.
6. Департамент соціальної політики міської ради відповідно до Положення
про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117,
здійснює облік осіб пільгової категорії населення, яким передбачено надання
пільг.
7.
Пільги,
передбачені
зазначеним
Порядком,
надаються
підприємствами за рахунок власних коштів з наступним відшкодуванням їх з
бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (далі – ВМОТГ).
8.
Сума витрат на забезпечення відшкодування пільг наданих
підприємствами здійснюється в межах кошторисних призначень передбачених
рішенням міської ради про бюджет ВМОТГ на відповідний рік.
9.
Управління соціального захисту населення (Правобережне,
Лівобережне) департаменту соціальної політики міської ради щомісячно до 25
числа місяця, за який здійснюється відшкодування, надають підприємствам
списки осіб, які мають право на отримання пільг відповідно до Порядку №389.
10.
Підприємства щомісячно до 10 числа наступного за звітним надають
управлінням соціального захисту населення (Правобережне, Лівобережне)
департаменту соціальної політики міської ради в електронному у форматі – DBF
та паперовому вигляді розрахунки втрат, пов’язаних з наданням пільг за минулий
(звітний) місяць за формою згідно з додатком 2 до Порядку.
11.
На підставі отриманої від підприємств інформації, управління
соціального захисту населення (Правобережне, Лівобережне) департаменту
соціальної політики міської ради протягом одного робочого дня проводять
електронну автоматичну звірку даних щодо загальної кількості пільговиків,
категорії, розміру пільги, що надається конкретному пільговику з базою даних
ЄДАРП.
12.
У разі виявлених розбіжностей між даними підприємства та даними
ЄДАРП щодо загальної кількості пільговиків, категорії пільги та/або розміру
пільги, що надається конкретному пільговику, управління соціального захисту
населення (Правобережне, Лівобережне) департаменту соціальної політики
міської ради забезпечують формування звітів щодо виявлених розбіжностей
згідно з додатком 3 до Порядку і в цей же день передають дані звіти для
опрацювання підприємствам.
13.
Після усунення усіх розбіжностей та невідповідностей щодо
загальної кількості пільговиків, категорії пільги та/або розміру пільги, що
надається конкретному пільговику, що підтверджується відповідними звітами
управлінь соціального захисту населення (Правобережне, Лівобережне)
департаменту соціальної політики міської ради, підприємства не пізніше 13-го
числа місяця наступного за звітним надають департаменту соціальної політики
міської ради в паперовому вигляді підписані розрахунки втрат, пов’язаних з

наданням пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян за минулий
(звітний) місяць за формою згідно з додатком 2 до Порядку разом із актами
наданих пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади за попередній (звітний) місяць за формою
згідно з додатком 4 до Порядку.
14.
Департамент соціальної політики міської ради щомісячно до 15
числа місяця наступного за звітним надає департаменту фінансів міської ради
інформацію про фактично нараховані суми пільг з послуг зв’язку окремим
категоріям громадян Вінницької міської об’єднаної територіальної громади
(додаток 5) разом із копіями підписаних актів наданих пільг з послуг зв’язку
окремим категоріям громадян за попередній (звітний) місяць.
15.
Департамент фінансів міської ради на підставі інформації про
фактично нараховані суми пільг та актів наданих пільг з послуг зв’язку окремим
категоріям громадян перераховує на рахунки департаменту соціальної політики
міської ради кошти для відшкодування підприємствам втрат, пов’язаних з
наданням пільг.
16.
Департамент соціальної політики міської ради в дводенний термін
після отримання фінансування з бюджету Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади здійснює перерахування коштів підприємствам.
17.
З
метою проведення
моніторингу
стану користування
телекомунікаційними послугами пільговими категоріями громадян, зобов’язати
підприємства щорічно до 31 січня надавати Департаменту соціальної політики
міської ради списки пільговиків, які користуються телекомунікаційними
послугами із зазначенням реквізитів договорів про надання телекомунікаційних
послуг та номерами їх квартирних телефонів, за користування якими
передбачена пільгова оплата відповідно до законодавства України.
18.
Відповідальність за достовірність, повноту та вчасне подання
розрахунків втрат, пов’язаних з наданням пільг несуть підприємства.

Додаток 1 до Порядку надання пільг з послуг
зв'язку окремим категоріям громадян, шляхом
відшкодування підприємствам зв’язку витрат
за надані послуги на пільговій основі

Перелік категорій громадян, які проживають на території Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади та мають право на пільги з
послуг зв’язку згідно чинного законодавства

№

Категорія пільги

Розмір пільг з
послуг зв’язку
в частині
абонентної
плати (%
знижки)

Право пільги з послуг
зв’язку в частині
абонентної плати з
урахуванням
середньомісячного
сукупного доходу сім’ї
відповідно до
постанови КМУ від
04.06.2015 № 389 «Про
затвердження
Порядку надання
пільг окремим
категоріям громадян з
урахуванням
середньомісячного
сукупного доходу
сім’ї», зі змінами
(так/ні)

1. Закон України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
1

Учасник бойових дій (ст. 12)

50

ні

2

Учасник війни (ст. 14)
Особи з інвалідністю внаслідок війни 1-3
гр(ст.13)
Особи з інвалідністю внаслідок Другої
світової війни (ст.13)
Член сім'ї загиблого (померлого)
ветерана війни (ст. 15 (ст.10))

50

так

50

ні

100

ні

50

ні

100

так

100

так

100

так

3
4
5
6

7

8

Особи, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною (пункти 7, 12 ст.16)
Батьки померлих осіб, нагороджених
орденом Героїв Небесної Сотні, Героїв
Радянського Союзу, повних кавалерів
ордена Слави, осіб, нагороджених
чотирма і більше медалями "За відвагу", а
також Героїв Соціалістичної Праці
незалежно від часу їх смерті (пункт 7
ст.16)
Вдова (вдівець) померлих осіб,
нагороджених орденом Героїв Небесної
Сотні, Героїв Радянського Союзу, повних
кавалерів ордена Слави, осіб,

нагороджених чотирма і більше
медалями "За відвагу", а також Героїв
Соціалістичної Праці незалежно від часу
їх смерті (пункт 7 ст.16)
2. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні"
Особи, які мають особливі трудові
9 заслуги перед Батьківщиною (пункти 7,
100
так
11 ст.9)
10

11

12

13

14
15

Батьки померлих Героїв Соціалістичної
100
так
Праці, Героїв України, повних кавалерів
ордена Трудової Слави (пункт 7 ст.9)
Вдови (вдівці) померлих осіб, які мали
особливі трудові заслугами перед
100
так
Батьківщиною (пункт 7 ст.9)
3. Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"
Колишні неповнолітні в'язні
концентраційних таборів, гетто, інших
50
ні
місць примусового тримання, ст. 6(1)
Колишні малолітні в'язні
концентраційних таборів, гетто та інших
50
ні
місць примусового тримання, визнаним
особами з інвалідністю ст. 6(2)
Колишні в'язні концентраційних таборів,
гетто та інших місць примусового
50
так
тримання, ст. 6(3)
Дружини (чоловіки) померлих жертв
50
так
нацистських переслідувань, ст. 6(4)

4. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи"
16 Особа (ЧАЕС) - I категорія (ст.20)
50
ні
Особа (ЧАЕС) - II категорія - ліквідатор
17
(ст.21)
50
ні
Особа (ЧАЕС) - II категорія - потерпілий
18
(ст.21)
50
ні
Дружина (чол.) (ЧАЕС) померлого
19 громадянина віднесених до категорії І та
ІІ (ст.20 та ст.21)
50
ні
Дружина (чол.) (ЧАЕС) померлого
громадянина з числа учасників ліквідації
20
наслідків аварії на ЧАЕС віднесених до
категорії ІІІ (ст.21)
50
так
Сім'ї, що мають дитину з інвалідністю в
21 наслідок ЧАЕС (пункти 8, 9 частини 2
ст. 30)
50
так
Опікун дітей померлого громадянина І та
22
ІІ категорій (ст. 20, ст.21)
50
ні
Опікун дітей померлого громадянина ІІІ
23
категорії (ст. 22)
50
так
5. Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний
захист"

50
ні
Ветерани військової служби (ст. 6)
50
ні
Ветерани органів внутрішніх справ (ст. 6)
50
ні
Ветерани Національної поліції (ст. 6)
Ветерани податкової міліції (ст. 6)
50
ні
Ветерани державної пожежної охорони
28
50
ні
(ст. 6)
29 Ветерани Державної кримінально50
ні
виконавчої служби (ст. 6)
Ветерани служби цивільного захисту (ст.
30
50
ні
6)
Ветерани Державної служби
31 спеціального зв'язку та захисту
50
ні
інформації України (ст. 6)
Вдови (вдівці) померлих (загиблих)
ветеранів військової служби, ветеранів
органів внутрішніх справ, ветеранів
податкової міліції, ветеранів державної
32
50
ні
пожежної охорони ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби,
ветеранів служби цивільного захисту
(абзаци 4, 5 ст.7)
6. Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей"
Звільненим з військової служби особам,
33 які стали інвалідами під час проходження
50
ні
військової служби (пункт 5 ст. 12)
7. Закон України "Про охорону дитинства"
34 Багатодітні сім'ї (ст.13)
50
так
Дитячі будинки сімейного типу, в яких не
35 менше року проживають троє або більше
50
так
дітей (ст.13)
Прийомні сім'ї, в яких не менше року
36
50
так
проживають троє або більше дітей (ст.13)
Сім'ї (крім багатодітних сімей), в яких не
менше року проживають троє і більше
37
50
так
дітей, враховуючи тих, над якими
встановлено опіку чи піклування (ст.13)
24
25
26
27

Додаток 2 до Порядку надання пільг з
послуг зв'язку окремим категоріям
громадян,
шляхом відшкодування
підприємствам зв’язку витрат за надані
послуги на пільговій основі
Розрахунок втрат, пов'язаних з наданням пільг
з послуг зв’язку окремим категоріям громадян Вінницької міської об’єднаної територіальної громади
за ___________ 20__ року
________________________________________
назва підприємства-надавача послуг

№
з/п

Дані про пільговика
код категорії
пільговика/
адреса
РНОКПП
розмір пільги
(50%, 75%,
100%)
3
4
5
___________

прізвище, ім'я,
побатькові
1
1

2

2

___________

3

___________

ВСЬОГО

х

х

х

Рік та місяць,
за який
проведено
обрахування

номер
особового
рахунку
6

х

Абонентна плата
за користування
квартирним
телефоном

Розмір втрат
підприємства
за надані
пільги з послуг
зв’язку, грн.

8

9 (8-5)

7

х

*
**
*
**
*
**
х

* - обсяг, натуральні одиниці;
** - нарахована сума, грн.
Керівник підприємства (організації),
що надає послуги
М.П.
Головний бухгалтер

________________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 3 до Порядку надання пільг з
послуг зв'язку окремим категоріям
громадян,
шляхом відшкодування
підприємствам зв’язку витрат за надані
послуги на пільговій основі

Звіт від ___ _________ 20___ р.
(дата)
____________________________
(назва підприємства-надавача послуг)
Код ЄДРПОУ _______________
Список пільговиків, по яких виявлені невідповідності
за _________ місяць 20___ р. завантаження

№
з/п

прізвище, ім'я, по
батькові

РНОКПП

номер
особового
рахунку

1

2

3

4

код категорії
пільговика/
розмір пільги
(50%, 75%,
100%)

сума до
відшкодування,
грн.

Фактично
нарахована
сума пільги,
грн.

Причина
невідповідності

5

6

7

8

1
2
3

Начальник управління соціального
захисту населення (Лівобережне, Правобережне)
(назва підрозділу)

(підпис)

М.П.
Виконавець _____________________
(Прізвище та ініціали)

.

________________________

_______________
(підпис)

_______________________
(Прізвище та ініціали)

Додаток 4 до Порядку надання пільг з
послуг зв'язку окремим категоріям
громадян,
шляхом
відшкодування
підприємствам зв’язку витрат за надані
послуги на пільговій основі

Акт
наданих пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади
по
_______________________________
(назва підприємства-надавача послуг

за ___________ 20__ року
«___» ___________ 20__ р.
Код
категорії
пільговиків

Сума наданих пільг з послуг
зв’язку, грн.
по Управлінню по Управлінню
соціального
соціального
захисту
захисту
населення
населення
(Правобережне)
(Лівобережне)

Разом сума
наданих пільг з
послуг зв’язку,
грн

Керівник підприємства (організації),
що надає послуги

Керівник департаменту соціальної
політики Вінницької міської ради

_____________
(підпис)

_____________
(підпис)

М.П.

.

Назва категорії
пільговиків

м. Вінниця

________________
(прізвище, ініціали)

М.П.

________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 5 до Порядку надання пільг з
послуг зв'язку окремим категоріям
громадян,
шляхом
відшкодування
підприємствам зв’язку витрат за надані
послуги на пільговій основі
Інформація про фактично нараховані суми пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади
за __________________20__року

Найменування
підприємства надавача послуг

1

Кількість осіб, які
користуються
пільгами (од.)

Кількість осіб, які
отримали пільги
(од)

Загальна сума фактично нарахованих
пільг, грн

Профінансовано,
грн

Касові видатки грн.

Заборгованість, грн

Всього

у звітному
місяці

з початку
року

у звітному
місяці

з початку
року

у звітному
місяці

З початку
року

у звітному
місяці

З початку
року

у звітному
місяці

На початок
року (за даними річного
звіту)

На кінець
звітного
року

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

…
…
ВСЬОГО

Директор департаменту соціальної політики Вінницької міської ради
_____________
________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер
(підпис)
(прізвище, ініціали)
М.П.

В.о. керуючого справами виконкому

С. Чорнолуцький

Департамент соціальної політики міської ради
Турчин Тарас Миколайович
начальник відділу виплат –
головний бухгалтер

