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Про надання інформації щодо фінансової 
підтримки територіальним організаціям УСВА

У відповідь на Ваш загшт на публічну інформацію щодо надання фінансової 
підтримки районним (міжрайонним) територіальним організаціям Ураїнської Спілки 
ветеранів Афганістану за період 2011-2014 років, Прилуцька рай держадміністрація 
повідомляє, іцо фінансова підтримка за вказані роки територіальним організаціям УСВА з 
районного бюджету не надавалась.

При цьому зазначаємо, що в Прилуцькому районні діє затверджена третьою 
(позачерговою) сесією районної ради шостого скликання від 5 січня 2011 року «Районна 
Програма надання пільг інвалідам по зору та сім’ям військовослужбовців, що загинули 
при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганістані на 2011-2015 роки» (далі -  
Програма) (додається), яка спрямована на посилення соціального захисту населення, 
підвищення рівня соціальної захищеності та покращення умов проживання інвалідів по 
зору-членів Прилуцької ТПО УТОС та сімей військовослужбовців, загиблих в 
Афганістані.

Основним завданням Програми є соціальний захист вищезазначених категорій 
громадян шляхом надання пільг при оплаті за житлово-комунальні послуги, тверде 
паливо та скраплений балонний газ, послуги зв’язку та забезпечення пільгового проїзду. 
На обліку в Єдиному Державному Автоматизованому Реєстрі осіб, які мають право на 
пільги, перебуває дві сім’ї військовослужбовців, загиблих в Афганістані, які отримують 
100% знижку при оплаті за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку.

Сім’ям загиблих надано пільг на суму: у 2011 році -  4296,39 гри., у 2012 році -  
4240,64 грн., у 2013 році -  3925,10 грн., за 7 місяців 2014 року на суму 2700 грн.

Разом з цим повідомляємо, що в Прилуцькому районі обліковується 120 учасників 
бойових дій на території Республіки Афганістан, соціальний захист яких здійснюється у 
відповідності до вимог Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» та інших чинних нормативно-правових актів.

Додаток 1 на 3 арк.

З повагою,
Голова Прилуцької районної 
державної адміністрації

Бутко Н.П. 50373

І.В .Тютюнник
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Погоджено

Розпорядженням голови 
Прилуцької райдержадмініетрації 
від 22.11.2010 року № 499

Затверджено

рішенням 3 (позачергової) сесії 
Прилуцької районної ради 
шостого скликання 
від 5 січня 2011 року

Районна Програма

надання пільг інвалідам по зору та сім ’ям 
військовослужбовців, що загинули при виконанні 

інтернаціонального обов’язку в 
Афганістані 

на 2011-2015 роки

м. Прилуки
2010 р.



1. Мета та основні завдання Програми.

Програма розроблена на виконання Закону України “Про основи соціальна 
захищеності інвалідів в Україні” і спрямована на посилення соціального захисту 
населення, підвищення рівня соціальної захищеності, покращення умов проживання 
інвалідів по зору -  членів Прилуцької ТПО УТОС та сімей військовослужбовців, 
загиблих в Афганістані, що проживають на території району.

На даний час в районі проживає:

-  227 інвалідів по зору, в т.ч. членів Прилуцької організації Українського 
товариства сліпих -  110 осіб, з яких інвалідів І групи -  55 осіб, II групи -55 осіб;

-  2 сім’ї військовослужбовців, що загинули при виконанні 
інтернаціонального обов’язку в Афганістані.

Основним завданням Програми є соціальний захист зазначених категорій 
громадян шляхом надання пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги, тверде 
паливо та скраплений газ та послуги зв’язку.

2. Основні напрямки реалізації. ^

Розмір пільг по оплаті за електроенергію, природний і скраплений газ, тверде 
паливо, послуги тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирну плату, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот, послуги зв’язку (абонплату) в 
межах затверджених норм становить:

- інвалідам по зору І-ІІ груп -  50 відсотків;
- сім’ям, в яких 2 і більше інвалідів по зору І-ІІ груп -  100 відсотків;
- сім’ям військовослужбовців, що загинули при виконанні 

інтернаціонального обов’язку в Афганістані -  100 відсотків.
До членів сімей пільговика відносяться особи, визначені відповідно до п.5 

ст.51 Бюджетного Кодексу України.

Перерахування коштів здійснюється з районного бюджету головному 
розпоряднику бюджетних коштів, визначеному рішенням сесії районної радь|^в 
межах бюджетних призначень на поточний рік.

Нарахування пільг проводиться організаціями -  надавачами послуг. Пільга на 
тверде паливо та скраплений газ, за згодою пільговика, може призначатися та 
виплачуватися головним розпорядником коштів готівкою.

Підприємства та організації, що надають послуги, щомісячно до 1 числа 
надають головному розпоряднику коштів розрахунки щодо вартості послуг, наданих 
пільговикам у минулому місяці, згідно з формою “2-пільга”, затвердженою 
Мінпраці разом з Держкомстатом.

Прилуцька ТПО УТОС щомісячно до 1 числа надає головному розпоряднику 
коштів уточнені списки членів організації із зазначенням групи інвалідності, що є 
підтвердженням права на пільги.



ШЦЗш*
Головний розпорядник коштів:
-  організовує систематизацію та зберігання інформації про пільговиків і 

забезпечує її автоматизоване використання для контролю за відомостями, які 
подаються підприємствами та організаціями, що надають послуги для розрахунків 
за надані пільговикам послуги;

-  формує на кожного пільговика персональну картку;
-  щомісячно звіряє інформацію, що занесена до бази даних інвалідів, ЄДАРП, 

пенсійної бази з тією, яка надходить від підприємств та організацій-надавачів 
послуг, і у разі виявлення розбіжностей щодо загальної кількості пільговиків або 
розміру пільг, що надаються конкретному пільговику, не провадить розрахунків, що 
стосуються виявлених розбіжностей до уточнення цієї інформації;

-  після звірки та уточнення інформації здійснює відшкодування пільг 
організаціям, що надають послуги.

Після проведення розрахунків з підприємствами, що надають послуги, 
головний розпорядник коштів складає реєстр погашення заборгованості перед 
підприємствами та організаціями згідно встановленої форми та акти звіряння 
розрахунків за надані пільговиками послуги згідно з формою “3-пільга”, 
затвердженою Мінпраці разом з Держкомстатом.

Головний розпорядник коштів до 13-го числа кожного місяця подає 
фінансовому управлінню райдержадміністрації акти звіряння розрахунків за надані 
пільговиками послуги згідно з формою “3-пільга”.

3. Фінансове забезпечення.

Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів районного бюджету в 
межах видатків, затверджених рішенням сесії районної ради про районний бюджет 
на поточний рік.

Прогнозується направити на вказані цілі:
- в 2011 році -  60 тис.грн.
- в 2012 році -  70 тис.грн.
- в 2013 році -  70 тис.грн.
- в 2014 році -  75 тис.грн.
- в 2015 році -  75 тис.грн.

4. Контроль.

Головний розпорядник коштів щомісячно аналізує стан виконання Програми 
та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш ефективного 
використання бюджетних коштів.

Щорічно головний розпорядник коштів виносити звіт про виконання 
Програми на розгляд чергової сесії районної ради.

5. Очікувані результати.
Виконання Програми дасть змогу посилити соціальний захист членів 

Прилуцької ТПО УТОС та сімей загиблих воїнів-афганців, що сприятиме 
покращенню їх матеріального стану та умов проживання.



Додаток 1 
До районної Програми 
затвердженої рішенням 
З (позачергової) сесії 
шостого скликання 
5 січня 2011 року

ПАСПОРТ 
(загальна характеристика регіональної програми) 

районної Програми надання пільг інвалідам по зору та сім’ям 
військовослужбовців, що загинули при виконанні інтернаціонального 

обов’язку в Афганістані на 2011-2015 роки

1. Ініціатор розроблення програми

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої влади 
про розроблення програми

3. Розробник програми

4. Співрозробники програми
5. Відповідальний виконавець програми

6. Учасники програми

7. Термін реалізації програми 
7.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм)

8. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні програми 
(для комплексних програми)
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього,
у тому числі:
9.1. коштів місцевого бюджету

Прилуцька
райдержадміністрація 
22 листопада 2010 року №499 
"Про районну Програму надання 
пільг інвалідам по зору та сім’ям 
військовослужбовців, що загинулі 
при виконанні інтернаціонального 
обов’язку в Афганістані на 2011-2015 
роки"
управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації 
фінансове управління 
райдержадміністрації; 
Прилуцька ТПО УТОС 
2011-2015 роки

I етап: 2011р.
II етап: 2012р.
III етап: 2013р.
IV етап: 2014р.
V етап: 2015 р.

районний бюджет

350 тис.грн.

350 тис:грн.

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради
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Додаток 2 
До районної Програми 
затвердженої рішенням 
З (позачергової) сесії 
шостого скликання 
5 січня 2011 року

Ресурсне забезпечення регіональної цільової Програми

надання пільг інвалідам по зору та сім’ям військовослужбовців, що загинули 
при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганістані

на 2011-2015 роки

Обсяги коштів, Етапи виконання програми Усього
які пропонується 

залучити на 
виконання 
програми

І II III IV V витрат на 
виконання 
програми, 
тис.грн.

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік
Обсяги ресурсів, 
усього, 
у тому числі:

60 70 70 75 75 350

місцевий бюджет 60 70 70 75 75 350

Районний бюджет 60 70 70 75 75 350
Кошти
небюджетних
джерел

Керуючий справами 
виконавчого апарату районної ради М.І. Ходак



Додаток З 
До районної Програми 

затвердженої рішенням 
З (позачергової) сесії 

шостого скликання 
5 січня 2011 року

Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми

надання пільг інвалідам по зору та сім’ям військовослужбовців, що загинули при виконанні інтернаціонального обов’язку в
Афганістані на 2011-2015 роки

№
п/п

Назва напряму 
діяльності (пріоритетні 

завдання)
Перелік заходів 

програми

Строк
виконання

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

(вартість), тис.грн., 
у тому числі:

Очікуваний
результат

1. Соціальна підтримка 
осіб, які мають 

інвалідність по зору 
та сімей 

військовослужбовців, 
які загинули при 

виконанні 
інтернаціонального 

обов’язку в 
Афганістані

Призначення та 
виплата пільг 

інвалідам по зору та 
сім’ям 

військовослужбовців, 
які загинули при 

виконанні 
інтернаціонального 

обов’язку в 
Афганістані

2011- 
2015 роки

УПСЗН Районний
бюджет

350

I етап: 2011р. - 60
II етап: 2012р. - 70
III етап: 2013р. - 70
IV етап: 2014р.-75
V етап: 2015р. - 75

Щомісячне 
відшкодування 

пільг на житлово- 
комунальні 

послуги, зв’язок, 
тверде паливо та 
скраплений газ 
118 особам із 

числа соціально- 
незахищених 

категорій 
громадян

Керуючий справами 
виконавчого апарату районної ради М.І. Ходак


