
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

08 квітня 2021 року 

 

Про затвердження Програми  

відшкодування пільг з надання  

послуг зв’язку мешканцям 

Лубенської територіальної 

громади на 2021 рік 

 

 

З метою реалізації права окремих категорій громадян на знижку з 

встановлення квартирних телефонів та абонементної плати за користування 

телефоном, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

  

міська рада в и р і ш и л а : 
 

 1. Затвердити Програму відшкодування пільг з надання послуг зв’язку 

мешканцям Лубенської територіальної громади на 2021 рік (додається). 

 2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник управління Романенко Т.О.) 

передбачити у бюджеті міста на 2021 рік кошти для реалізації цієї програми. 

 3. Організацію виконання рішення покласти на управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (начальник управління Щербак В.О.). 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Харченко І.В. та постійну депутатську  комісію з соціальної та 

гуманітарної політики, освіти та науки. 

 

 

 

 

Лубенський міський голова                                             Олександр ГРИЦАЄНКО 

        

 

 



Додаток  

до рішення Лубенської 

міської ради  

від 8 квітня 2021 року 
 

 

 
 
 

ПРОГРАМА 

відшкодування пільг з надання послуг зв’язку мешканцям Лубенської 

територіальної громади на 2021 рік 
 

 

 

Загальні положення 

 

 Програма відшкодування пільг з надання послуг зв’язку мешканцям 

Лубенської територіальної громади на 2021 рік (далі Програма) направлена на 

розв’язання проблем соціального захисту громадян, які мають право на знижку з 

встановлення квартирних телефонів та абонементної плати за користування 

телефоном (додаток до програми). 

Реалізація даної Програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу 

України, Державного бюджету України на відповідний рік, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 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 охорону дитинства», Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закон України «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших осіб похилого віку», 

Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» та інших нормативно-

правових актів України.      

 

Мета програми 

 

Відшкодування пільг з надання послуг зв’язку мешканцям Лубенської 

територіальної громади. 

 

Фінансове забезпечення програми 
 

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок 

коштів місцевого бюджету в обсягах, визначених у бюджеті Лубенської 

територіальної громади на 2021 рік. 

  



 

 

Організація виконання програми 

 

Реалізацію програми здійснює безпосередньо розпорядник бюджетних 

коштів - управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, який організує 

виконання бюджетної програми та готує звітність про виконання паспорту 

програми. 

 

 

Очікувані кінцеві результати виконання програми 

 

Реалізація програми відшкодування пільг з надання послуг зв’язку 

мешканцям Лубенської територіальної громади забезпечить розв’язання проблем 

соціального захисту громадян, які мають право на знижку з встановлення 

квартирних телефонів та абонементної плати за користування телефоном. 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради        Маргарита КОМАРОВА 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Про затвердження Програми відшкодування пільг з 

надання послуг зв’язку мешканцям Лубенської територіальної громади на 

2021 рік 

 

 

З метою реалізації права окремих категорій громадян на знижку з 

встановлення квартирних телефонів та абонементної плати за користування 

телефоном пропонується затвердити Програму відшкодування пільг з надання 

послуг зв’язку мешканцям Лубенської територіальної громади на 2021 рік 

Реалізація програми відшкодування пільг з надання послуг зв’язку мешканцям 

Лубенської територіальної громади забезпечить розв’язання проблем 

соціального захисту громадян, які мають право на знижку з встановлення 

квартирних телефонів та абонементної плати за користування телефоном. 

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення         Віктор ЩЕРБАК 

 



Додаток до Програми відшкодування 

пільг з надання послуг зв’язку 

мешканцям

Лубенської територіальної громади на 

2021 рік

 

№ 

з/п
Категорії пільговиків                                                      

Законодавчий акт, згідно якого 

надається пільга

1 Особи з інвалідністю внаслідок війни

2 Учасники бойових дій 

3 Постраждалі учасники Революції Гідності

4 Учасники війни

5
Члени сім"ї померлого (загиблого) 

ветерана війни

6
Особи, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною

7
Особи, що мають особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною

Закон України "Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та 

інших осіб похилого віку"

8 Жертви нацистських переслідувань
Закон України "Про жертви 

нацистських переслідувань"

9 Ветерани військової служби

Закон України "Про статус ветеранів 

військової служби і ветеранів органів 

внутрішніх справ і деяких інших осіб 

10 Ветерани органів внутрішніх справ 

11 Ветерани Національної поліції

12 Ветерани податкової міліції 

13 Ветерани державної пожежної охорони 

14
Ветерани державної кримінально-

виконавчої служби України 

Перелік

окремих категорій громадян, відшкодування пільг з надання послуг зв"язку за рахунок 

коштів місцевого бюджету

Закон України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту"

Закон України "Про статус ветеранів 

військової служби і ветеранів органів 

внутрішніх справ і деяких інших осіб 

та їх соціальний захист"



15 Ветерани служби цивільного захисту

16
Ветерани державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України

17

Особи, звільнені з військової служби, які 

стали особами з інвалідністю під час 

проходження військової служби

Закон України "Про соціальний та 

правовий статус військовослужбовців 

та членів їх сімей"

18
Громадяни, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Закон України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи"

19

1) Багатодітні сім"ї.                                                 

2) Дитячі будинки сімейного типу та 

прийомні сім’ї, в яких не менше року 

проживають відповідно троє або більше 

дітей, а також сім’ї (крім багатодітних 

сімей), в яких не менше року проживають 

троє і більше дітей, враховуючи тих, над 

якими встановлено опіку чи піклування

Закон України "Про охорону 

дитинства"

Закон України "Про статус ветеранів 

військової служби і ветеранів органів 

внутрішніх справ і деяких інших осіб 

та їх соціальний захист"
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