
  

 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 21 грудня 2021року                                                                      № 648 

Про селищну Програму   

з надання пільг на оплату послуг  

зв’язку для пільгових категорій громадян  

Рафалівської територіальної громади на 2022 рік 

 

     З метою соціального захисту пільгових категорій громадян, шляхом фінансування пільг на 

оплату послуг зв'язку та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада,                        

 

 ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити селищну Програму  з надання пільг на оплату послуг зв’язку для пільгових 

категорій громадян Рафалівської територіальної громади на 2022 рік (далі - Програма) що 

додається.  

  

2. Контроль за виконанням Програми покласти на комісії з питань планування фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, податків, комунальної 

власності та енергозбереження (голова комісії – Любов МОРОЗ)  

 

 

  

Селищний голова                                                             Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                  рішенням Рафалівської селищної ради 

                                                                  від 21 грудня 2021 року №648 

  

ПРОГРАМА  

надання пільг на оплату послуг зв’язку для пільгових категорій громадян Рафалівської 

територіальної громади на 2022 рік 

 

І. Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення Програми Рафалівська селищна рада 

2 Розробник Програми Рафалівська селищна рада 

3 Відповідальний виконавець Програми Рафалівська селищна рада 

4 Учасники Програми Рафалівська селищна рада, АТ «Укртелеком» 

5 Терміни реалізації Програми 2022 рік 

6 Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Бюджет Рафалівської селищної територіальної 

громади, інші джерела 

7 Основні джерела фінансування 

Програми 

Кошти бюджету територіальної громади та 

кошти інших джерел, не заборонених 

законодавством 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Відповідно до частини 2 статті 19 ЗУ «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії», державні соціальні гарантії є обов’язковим для всіх державних органів, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми 

власності. Згідно положень підпункту 204 ст.91 Бюджетного кодексу України видатки на 

пільги з послуг зв’язку належать до видатків місцевих бюджетів. 

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», Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», Закону України «Про охорону дитинства», Закону 

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 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 компенсацію пільг з послуг зв’язку  пільговим 

категоріям населення територіальної громади. 

Вжиття системних заходів щодо соціальної підтримки пільгових категорій громадян, 

зокрема, фінансування пільг дозволить підняти рівень соціальної захищеності окремих 

категорій громадян. 

 

ІІІ. Визначення мети Програми 

Метою Програми є соціальний захист пільгових категорій громадян, шляхом 

фінансування пільг на оплату послуг зв'язку  

 

ІV. 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. 



  

 

Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, передбачених у 

місцевому бюджеті. Програма складена на бюджетний рік. 

 

ІV. Напрямки діяльності та заходи програми 

Основними напрямками даної програми є компенсація витрат надання пільг з послуг 

зв'язку пільгових категорій громадян Рафалівської територіальної громади. 

 

V. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми 

 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів селищного 

бюджету в межах видатків, затверджених бюджетом на 2022 рік за відповідним напрямком, 

виходячи з фінансових можливостей даного бюджету. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми  здійснюється за рахунок бюджету 

Рафалівської селищної ТГ та становить 5000 грн. 

 

VІ. Координація та контроль за виконанням програми 

            Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, покладається на постійну 

комісію з питань  планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної політики, податків, комунальної власності та енергозбереження. 

У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням Рафалівської 

селищної ради шляхом уточнення окремих завдань і показників –у відповідності із зміною 

законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та з інших об’єктивних 

причин. 

VІІ. Очікувані кінцеві результати та ефективність Програми 

Реалізація заходів Програми забезпечить соціальну підтримку пільгових категорій 

громадян. 

Фінансування пільг та компенсацій передбачає надання можливості 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. 

 

 

Селищний голова                                          Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 


