Додаток до рішення
Южненської міської ради
від 02.11.2017 р. № 752 - VII

Міська Програма
надання пільг на оплату послуг зв’язку, інших
передбачених законодавством пільг та компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян
на 2018 - 2020 роки

м.Южне

1.

Паспорт Програми

1.

Підстава для розроблення

2.

Ініціатор
розроблення Управління праці та соціального захисту населення
програми
Южненської міської ради
Розробник програми
Управління праці та соціального захисту населення
Южненської міської ради
Відповідальний
Управління праці та соціального захисту населення
виконавець програми
Южненської міської ради
Учасники програми
Управління праці та соціального захисту населення
Южненської міської ради,
ЮМКП
«Южтранс», ПАТ «Укртелеком», ПАТ
«Українська залізниця»,
Фінансове управління Южненської міської ради
Мета:
Метою програми є забезпечення надання пільг окремим
категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, санаторнокурортного лікування та проїзду.
Етапи
виконання І - 2018 рік, ІІ – 2019 рік, ІІІ – 2020 рік
програми

3.
4.
5.

6

7.

Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, всього
у тому числі:
8.1. коштів
місцевого
бюджету
8.2. коштів інших джерел
9.
Очікувані
результати
виконання
10. Контроль за виконання
програми
8.

п.п. ґ) п.3) та п. 204) ст. 91 Бюджетного кодексу України,
закони України: від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
від
21.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в України» «Про статус і соціальний статус громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів
органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний
захист», «Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про
Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації в
Україні», «Про Службу безпеки України», «Про статус
ветеранів військової служби, ветеранів внутрішніх справ і
деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про охорону
дитинства», «Про соціальні послуги», ст.31,37,39 закону
України «Про автомобільний транспорт», постанова КМУ від
17 травня 1993 р. N 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів
на транспорті загального користування», постанова КМУ від
16 серпня 1994 р. N 555 «Про поширення чинності постанови
Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354», інші
нормативно-правові акти.

2018 р. - 272,961 тис.грн
2019 р. - 261,879 тис.грн.
2020 р. - 265,949 тис. грн..
800,789 тис.грн.
Посилення соціального захисту окремих категорій
населення.
Контроль за виконанням програми здійснює управління
праці та соціального захисту населення Южненської
міської ради.
Щорічне звітування.

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма розроблена відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України, статей 26,
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і
деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закону України «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закону України «Про охорону дитинства»,
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»,
інших нормативно-правових актів.
Дана Програма спрямована на фінансування пільговим категоріям населення на
послуги зв’язку, санаторно-курортного лікування, компенсації за пільговий проїзд
відповідно до діючого законодавства України.
Вжиття системних заходів щодо соціальної підтримки пільгових категорій громадян,
зокрема, фінансування пільг дозволить підняти рівень соціальної захищеності окремих
категорій громадян.
3. Визначення мети Програми
Метою Програми є соціальний захист пільгових категорій громадян, шляхом
фінансування пільг на оплату послуг зв'язку, санаторно-курортного лікування та компенсація
за пільговий проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення
окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міському автобусному маршруті
загального користування, залізничним транспортом.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування, строки виконання
Для вирішення даної проблеми, керуючись законодавством України, розроблені
заходи, спрямовані на фінансування пільг на оплату послуг зв’язку, компенсації за пільговий
проїзд окремих категорій громадян та інших пільг.
Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, передбачених у
місцевому бюджеті. Програма складена на три бюджетних роки.
Орієнтовний обсяг ресурсного забезпечення програми
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання
програми

Обсяг ресурсів, усього
у тому числі: місцевий бюджет

Строки
(тис.грн.)
2018 рік

272,961
272,961

виконання

програми

2019 рік

2020 рік

261,879
261,879

265,949
265,949

Усього витрат
на виконання
програми
(тис.грн.)

800,789
800,789

5. Напрями діяльності та заходи програми
Основними напрямками даної програми є:
- надання пільг з послуг зв'язку;
- надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1
та 2 категорії;
- надання інших передбачених законодавством пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" та «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міському
маршруті загального користування окремим категоріям громадян.
Виконання програми планується шляхом здійснення заходів:
Надання пільг з послуг зв'язку, оплата компенсації (50% або 100%) підприємству з
надання послуг зв’язку пільговій категорії.
Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи 1 та 2 категорії, а саме, компенсація пільговику вартості проїзду залізничним,
автомобільним, водним або повітряним транспортом чи 50% вартості проїзду один раз на рік
до будь-якого пункту України і назад, відповідно до чинного законодавства.
Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність законів
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» , а саме, безплатний проїзд пільговика один раз
на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним транспортом, чи з 50% знижкою
вартості проїзду відповідно до чинного законодавства, шляхом проведення розрахунків з
підприємством за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом.
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим
категоріям громадян, шляхом проведення розрахунку з підприємством автомобільного
транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міському автобусному
маршруті загального користування.
Основні заходи виконання програми наведені у додатку до міської Програми.
6. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням цієї Програми здійснює постійна депутатська комісія з
соціальних питань, депутатської діяльності, Регламенту, законності, правопорядку, ЗМІ.
Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем
Програми є управління праці та соціального захисту населення Южненської міської ради, яке
щорічно звітує перед Южненською міською радою про результати виконання Програми.
Фінансування заходів Програми здійснюється через головного розпорядника
бюджетних коштів - управління праці та соціального захисту населення Южненської міської
ради.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення
виконання Програми, здійснюється в порядку передбаченим чинним законодавством.
Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у міському
бюджеті міста Южного на зазначені цілі та заходи на відповідний бюджетний рік та
відповідно до Порядків використання бюджетних коштів, затверджених окремими
рішеннями міської ради.
У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням Южненської
міської ради шляхом уточнення окремих завдань і показників – у відповідності із зміною
законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та з інших об’єктивних
причин.
7. Очікувані кінцеві результати та ефективність Програми
Реалізація заходів Програми забезпечить соціальну підтримку пільгових категорій
громадян.
Станом на 01.09.2017 року в м. Южному 7689 особи, які мають право на пільговий
проїзд, в тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1
категорії – 33 особи, 2 категорії – 41 осіб, та 241 особа, що користуються пільгами по оплаті
за послуги зв’язку. Відповідно до пенсійної бази даних станом на 01.09.2017р. в м.Южному
6635 отримувачів пенсії.

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Южненської міської
ради перебуває пільговиків відповідно до законів України: «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» - 494 особи, «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - 138 осіб, «Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і
деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про Державну службу спеціального зв’язку та
захисту інформації в Україні» - 173 осіб, «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні» - 927 осіб, «Про службу безпеки України», «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» - 11 осіб, «Про охорону дитинства» - 218 осіб.
Фінансування пільг та компенсацій надасть можливість забезпечити виконання
державних соціальних гарантій відповідно до чинного законодавства України.
Таким чином, завдяки реалізації заходів Програми буде досягнута основна мета соціальний захист пільгових категорій громадян, шляхом фінансування пільг на оплату
послуг зв'язку, санаторно-курортного лікування та компенсація за пільговий проїзд
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відшкодування
компенсаційних виплат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих
категорій громадян автомобільним транспортом на міському автобусному маршруті
загального користування, залізничним транспортом.
Результативні показники, що характеризують виконання міської Програми
на 2018 -2020 рік
Заходи

Показники

1
2
1.
Надання Показники затрат
пільг з послуг Загальна сума коштів на
зв'язку
виконання заходу
(КПКВК 1513034 Показники продукту
КЕКВ 2730)
Кількість отримувачів пільг
на оплату послуг зв'язку
(користування телефоном)
Показники ефективності
Середньомісячна вартість
витрат на надання пільг з
послуг зв'язку (користування
телефоном)
Показники якості
Питома вага пільговиків, які
отримали пільгові послуги
2.
Надання
інших
пільг
громадянам,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 1 та
2
категорії

Показники затрат
Загальна сума коштів на
виконання заходу
Показники продукту
Кількість отримувачів
пільгових послуг
(одноразовий проїзд)
Показники ефективності
Середня вартість пільгових
(компенсація
послуг
вартості проїзду
Показники якості
залізничним,
Питома вага пільговиків, які
автомобільним,

Одиниця
виміру
3

2018 рік

2019 рік

2020 рік

4

5

6

тис.грн.

72,965

72,965

72,965

осіб

241

241

241

грн.

25,23

25,23

25,23

100

100

100

2,800

2,800

2,800

осіб

4

4

4

грн.

700

700

700

%

100

100

100

%

тис.грн.

водним
або отримали пільгові послуги
повітряним
транспортом)
(КПКВК 1513033
КЕКВ 2730)

3.
Надання Показники затрат
інших
пільг Обсяг видатків на пільговий
(компенсація
за проїзд один раз на рік (один
пільговий проїзд раз на два роки) залізничним
пільгових
транспортом
категорій
Показники продукту
громадян
Кількість осіб, які мають
залізничним
право на пільговий проїзд
транспортом)
(КПКВК 1513031 один раз на рік (один раз на
два роки) залізничним
КЕКВ 2730)
транспортом
Кількість підприємств отримувачів компенсації за
пільговий проїзд окремих
категорій громадян
Показники ефективності
Середня вартість пільгового
проїзду один раз на рік (один
раз на два роки) залізничним
транспортом
Показники якості
Частка пільговиків, які
використали право на
пільговий проїзд один раз на
рік (один раз на два роки)
залізничним транспортом
4.
Надання Показники затрат
інших
пільг Обсяг видатків на
(придбання
забезпечення санаторнопутівок
на курортним лікуванням
санаторноПоказники продукту
курортне
Кількість отримувачів
лікування)
путівок на санаторно(КПКВК 1513031
курортне лікування
КЕКВ 2730)
Показники ефективності
Середня вартість санаторнокурортного лікування
Показники якості
Частка пільговиків, які
отримали санаторнокурортне лікування
5.
Показники затрат
Компенсаційні
Загальна сума коштів на
виплати
на виконання заходу
пільговий
Показники продукту
проїзд
Кількість осіб, які
автомобільним користуються правом на
транспортом
пільговий проїзд

тис. грн.

27,500

28,700

31,570

осіб

287

287

287

од.

1

1

1

грн.

95,82

100

110

100

100

100

40,446

28,164

29,364

осіб

6

4

4

грн.

6741

7041

7341

%

100

100

100

129,250

129,250

129,250

25850

25850

25850

%

тис.грн.

тис. грн.
осіб

окремим
категоріям
громадян

автомобільним транспортом
на рік
Кількість підприємств (на
міському отримувачів компенсації за
автобусному
пільговий проїзд окремих
маршруті
категорій громадян
загального
Показники ефективності
користування
у
Розмір компенсації за
звичайному
пільговий проїзд на одну
режимі руху)
(КПКВК 1513035, особу автомобільним
транспортом, відповідно до
КЕКВ 2610)
затвердженого тарифу на
послуги з перевезення
пасажирів
Показники якості
Питома вага відшкодованих
компенсацій до нарахованих

Секретар ради

од.

1

1

1

грн.

5,0

5,0

5,0

%

100

100

100

Є.М.Ігнатовський

8

Додаток до проекту міської Програми
8. Перелік заходів міської Програми надання пільг на оплату послуг зв’язку, інших передбачених
законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2018 - 2020 роки
№
з/п

Назва напряму
використання бюджетних
коштів

Перелік заходів Програми

Строк
виконан
ня
заходу

Виконавці

Джерела
фінансува
ння

У тому числі по роках:
Загальні
орієнтовн
і обсяги
фінансува
ння

2018

2019

2020

тис.грн.
1

2

3

4

5

6

7

Компенсаційні виплати на
пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям
громадян
(на міському маршруті загального
користування у звичайному режимі
руху)
Надання інших пільг
(компенсація за пільговий проїзд
пільгових категорій громадян
залізничним транспортом)

2018 2020 рр.

Управління праці та
соціального захисту
населення міської
ради

Міський
бюджет

387,750

129,250

129,250

129,250

20182020 рр.

Управління праці та
соціального захисту
населення міської
ради

Міський
бюджет

87,770

27,500

28,700

31,570

Соціальна підтримка
пільгових категорій
населення

Надання пільг з послуг зв'язку

20182020 рр.

Управління праці та
соціального захисту
населення міської
ради

Міський
бюджет

218,895

72,965

Соціальна підтримка
пільгових категорій
населення

Надання інших пільг (придбання
путівок на санаторно-курортне
лікування)

20182020 рр.

Управління праці та
соціального захисту
населення міської
ради

Міський
бюджет

97,974

40,446

1

Соціальна підтримка
пільгових категорій
населення

2

Соціальна підтримка
пільгових категорій
населення

3

4

72,965

28,164

72,965

29,364

9

5

Соціальна підтримка
пільгових категорій
населення

Надання інших пільг громадянам,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи 1 та 2
категорії,
(компенсація вартості проїзду
залізничним, автомобільним,
водним або повітряним
транспортом)

20182020 рр.

Управління праці та
соціального захисту
населення міської
ради

РАЗОМ

Секретар ради

Є.М. Ігнатовський

Міський
бюджет

8,400

2,800

2,800

2,800

800,789

272,96
1

261,87
9

265,94
9

