
Затверджено:
Рішенням двадцять першої сесії 
Ніжинської районної ради сьомого скликання 
від 21 грудня 2018 р.

ПРОГРАМА
по відшкодуванню витрат за надані пільги особам з інвалідністю по зору 

І та II групи в частині абонентної плати квартирних телефонів 
у Ніжинському районі на 2019 рік

І. Паспорт програми

1 Ініціатор розроблення програми Ніжинська районна державна 
адміністрація, Управління соціального 
захисту населення Ніжинської 
районної державної адміністрації

2 Розробник програми Управління соціального захисту 
населення Ніжинської районної 
державної адміністрації

3 Замовник(відповідальний 
виконавець) програми

Ніжинська районна державна 
адміністрація, Управління соціального 
захисту населення Ніжинської 
районної державної адміністрації

4 Учасники(співвиконавці
програми)

5 Термін реалізації програми 2019 р.
6 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
програми (для комплексних 
програм)

Районний бюджет , субвенції 
Вертіївської ОТГ та Лосинівської ОТГ

7 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми.

11000,00 грн., в тому числі: 
Лосинівська ОТГ - 2750,00 грн. 
Вертіївська ОТГ - 6150,00 грн.

II. Проблема, на розв’язання якої спрямована программа.

Програма по відшкодуванню витрат за надані пільги особам з інвалідністю І 
та II групи по зору в частині абонентної плати квартирних телефонів - жителів 
Ніжинського району - це заходи, що здійснюються на місцевому рівні з метою 
фінансової підтримки осіб з інвалідністю по зору.

Необхідність розроблення і прийняття цієї програми зумовлено актуальністю 
реалізації політики держави у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю.

ІІІ.Мета програми:

Метою програми є створення сприятливих матеріально-побутових умов для 
осіб з інвалідністю по зору.



ІУ.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування.

Можливістю підтримки осіб з інвалідністю по зору, є звільнення від 
абонентської сплати на 100% за користування квартирними телефонами у рахунок 
видатків районного бюджету.

На кінець 2018 року на обліку в управлінні соціального захисту населення 
перебуває 16 осіб з інвалідністю І та II групи по зору, які користуються пільгою в 
частині абонентної плати за квартирні телефони. З 01.11.2018 року абонентна плата 
за користування телефоном для населення встановлена у розмірі 56,56 грн.

Всього для відшкодування витрат у частині надання пільг по абонентній 
сплаті за користування квартирними телефонами необхідно 11000,00 гривень на рік, 
в тому числі фінансування Лосинівської ОТГ (на 4 осіб з інвалідністю) становить 
2750,00 грн та Вертіївської ОТГ (на 9 осіб з інвалідністю) становить 6150,00 грн. 
зважаючи на те, що протягом року можуть з’явитися особи з інвалідністю по зору, 
які матимуть право на відшкодування зазначеної пільги та з урахуванням 
підвищення тарифів.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок районного бюджету, 
субвенцій Лосинівської ОТГ та Вертіївської ОТГ. В разі необхідності, враховувати 
заборгованість минулого року.

У. Завдання, заходи реалізації Програми

Звільнення від абонентської плати за користування квартирними 
телефонами осіб з інвалідністю по зору І та II групи в розмірі 100 % проводиться 
відповідно до клопотання первинної організації Ніжинського УВП УТОС від 
28.08.2018 року за № 07-0505 та на підставі Закону України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів».

Компенсація пільг проводиться районним управлінням соціального захисту 
населення після надання розрахунків ПАТ «Укртелеком» та отримання коштів від 
районного бюджету на рахунок управління.

VI. Організація управління Програми

Організація виконання Програми здійснюється управлінням соціального 
захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації.

Виконання Програми забезпечується органами виконавчої влади за рахунок 
коштів районного бюджету та коштів субвенції сільських та селищної рад з 
урахуванням їх можливостей у бюджетному році в межах асигнувань, передбачених 
на Програму.

Відповідальним виконавцям аналізувати протягом року стан виконання 
Програми, ініціювати внесення змін з метою більш ефективного використання 
бюджетних коштів.

Начальник управління 
соціального захисту населення


