УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 449
25 сесія 6 скликання

29 листопада 2013 року

Про затвердження районної Програми
розвитку поштового зв’язку в
Іллінецькому районі Вінницької області
на 2014-2016 роки
Розглянувши клопотання голови районної державної адміністрації Ящука
В.М. від 31.10.2013 року №02.9-4359 щодо затвердження районної Програми
розвитку поштового зв’язку в Іллінецькому районі Вінницької області на 20142016 роки, враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань
управління
комунальною
власністю,
торговельного
і
побутового
обслуговування населення від 06.11.2013 року та керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму розвитку поштового зв’язку в
Іллінецькому районі Вінницької області на 2014-2016 роки (далі-Програма),
(додається).
2. Рекомендувати управлінням та відділам районної державної
адміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищної, міської рад
забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.
3. Фінансування Програми здійснювати за рахунок вільних залишків
бюджетних коштів або від перевиконання дохідної частини загального фонду
районного бюджету, сільських, селищного, міського бюджетів та інших джерел,
не заборонених чинним законодавством.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань управління комунальною власністю, торговельного і
побутового обслуговування населення (Кривоніс В.П.)
Голова районної ради

О.Дмитрик

Додаток
до рішення № 449 25 сесії
районної ради 6 скликання від
29.11.2013 року

ПРОГРАМА
розвитку поштового зв’язку
у Іллінецькому районі Вінницької області
на 2014 – 2016 роки
Загальні положення
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Поштовий зв’язок, як основний загальнодоступний засіб адресного
спілкування громадян та один з основних способів взаємодії суб’єктів
ринкових відносин, впливає на формування соціальної та економічної
політики держави. Поштові послуги на території Іллінецького району надає
національний оператор – Українське державне підприємство поштового
зв’язку «Укрпошта» в особі Іллінецького центрального відділення поштового
зв’язку №2 Липовецького центру поштового зв’язку №3 Вінницької дирекції.
На ЦВПЗ №2 покладаються функції надання
універсальних послуг
поштового зв’язку.
Запобігання виникненню загрози фінансової та технологічної кризи, що
може призвести до невиконання державних гарантій із забезпечення доступу
населення до універсальних послуг належної якості та за доступними цінами,
є основною проблемою, на розв’язання якої спрямовані заходи Програми.
Станом на 01.01.2013 року в Іллінецькому районі функціонує 11
стаціонарних та 3 пересувних відділення зв'язку, в т.ч. 1 – міське. Загальна
кількість працюючих складає 97 чоловік (25 чол. – в м. Іллінці та 72 чол. – в
сільській місцевості). Серед них працює 61 листоноша, які обслуговують
доставні дільниці загальною протяжністю 962,22 км., що складає близько
14825 тис. дворів. Всього обслуговується 40,247 тис. жителів району, в т.ч.
9,080 тис пенсіонерів.
Поштова мережа використовується для надання широкого спектру послуг,
зокрема: поштових, фінансових, логістичних, рекламних.
Крім пакета послуг соціальної спрямованості (виплата пенсій, надання
універсальних послуг поштового зв’язку), відділення зв’язку приймають
передплату та здійснюють доставку періодичних друкованих видань за
регульованими державою цінами, а також надають безоплатні послуги
певним категоріям населення та за тарифами нижчими за собівартість.

Представники поштової галузі єдині в районі, хто займається цією
роботою в кожному населеному пункті. ЦВПЗ №2 щорічно доставляє майже
2,5 млн. примірників видань загальнодержавної та 386 тис. примірників
місцевої сфери розповсюдження.
Протягом останніх 20 років абонентські шафи, що встановлені в під’їздах
будинків, не ремонтуються. Майже 100% шаф непридатні для використання
– скриньки в них не мають замків, або вони зіпсовані. Використання таких
скриньок для доставки листів та періодичних видань призводить до
порушення прав громадян у частині збереження таємниці листування, а
також до втрати поштових відправлень. У зв’язку з таким станом
абонентських шаф лише за три останні роки втрачено близько 3,5 тис.
передплатних примірників видань. Всього потрібно встановити 80
абонентських шаф на 588 скриньок.
Відповідно до статті 23 Закону України «Про поштовий зв’язок»
придбання, установка та утримання в належному стані абонентських шаф
здійснюється власниками житлових будинків.
2. Основні пріоритети та мета Програми
Основна мета Програми – розвиток національного оператора поштового
зв’язку, забезпечення доступності універсальних послуг, покращення якості
обслуговування споживачів, збільшення обсягів та досягнення підвищення
ефективності роботи.
Завданнямипрограми є:
- створення необхідних умов для якісного обслуговування споживачів.
- Забезпечення таємниці поштових відправлень, у тому числі листування
та іншої поштової кореспонденції, електронних повідомлень, шляхом
заміни абонентських шаф, непридатних до експлуатації.
3. Фінансове забезпечення Програми
Джерелами фінансового забезпечення реалізації заходів Програми є:
- кошти місцевих бюджетів.
- Кошти бюджету Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта».
4.Очікуваний результат виконання Програми
Основним результатом виконання Програми має стати створення
необхідних умов для якісного обслуговування споживачів поштовими
послугами та забезпечення таємниці поштових відправлень, у тому числі
листування та іншої поштової кореспонденції, електронних повідомлень.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

С.Семенюк

Додаток
до Програми розвитку поштового зв’язку в
Іллінецькому районі Вінницької області на 2014-2016
затвердженої рішенням № 449 25 сесії районної ради
6 скликання від 29.11. 2013 року

Основні напрями розвитку поштового зв’язку Іллінецького району Вінницької області на 2014-2016 роки
Назва напряму
діяльності
1. Забезпечення
доступності послуг
поштового зв’язку
та покращення
якості
обслуговування

2. Технічне
переоснащення
об’єктів поштового
зв’язку

Зміст заходів
Програми з
виконання
завдання

Ремонт об’єктів
поштового зв’язку
Реконструкція
системи опалення
об’єктів поштового
зв’язку
Збереження
існуючої мережі
відділень
поштового зв’язку
Встановлення
орендної плати за
використання
приміщень для
розміщення
відділень
поштового зв’язку
у розмірі 1,0грн. в
рік
Оновлення
транспортних
засобів
Оснащення
комп’ютерними
системами
операційних вікон
відділень
поштового зв’язку

Місце
впровадження
Відділення
поштового
зв’язку
ЦВПЗ м. Іллінці

Джерела
фінансування

Строки
виконання

Виконавці заходів
програми

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.

Усього

2013

2014

2015

15,0

15,0

15,0

Вінницька дирекція
УДППЗ „Укрпошта”

2014-2016

Вінницька дирекція
УДППЗ „Укрпошта”

45,0

Вінницька дирекція
УДППЗ „Укрпошта”

2014-2016

Вінницька дирекція
УДППЗ „Укрпошта”

10,0

10,0

10,0

10,0

ЦВПЗ №2
м.Іллінці

Міська,селищна,сільські
ради

2014-2016

Міська,селищна,сільські
ради

ЦВПЗ №2
м.Іллінці

Міська,селищна,сільські
ради

2014-2016

Міська,селищна,сільські
ради

ЦВПЗ №2
м. Іллінці

Вінницька дирекція
УДППЗ „Укрпошта”

2014-2016

Вінницька дирекція
УДППЗ „Укрпошта”

600,0

200,0

200,0

200,0

Відділення
поштового
зв’язку

Вінницька дирекція
УДППЗ „Укрпошта”

2014-2016

Вінницька дирекція
УДППЗ „Укрпошта”

120,0

40,0

40,0

40,0

3. Забезпечення
таємниці
листування та
схоронності
періодичних
друкованих видань
4. Сприяння
економічному
розвитку
поштового зв’язку
району

Установлення
поштового та
іншого обладнання

Відділення
поштового
зв’язку

Вінницька дирекція
УДППЗ „Укрпошта”

2014-2016

Вінницька дирекція
УДППЗ „Укрпошта”

15,0

5,0

5,0

5,0

Ремонт, заміна та
придбання
абонементських
шаф у житлових
будинках

м. Іллінці

Міський бюджет

2014-2016

Виконком
міської ради

18,0

6,0

6,0

6,0

Сприяння в
проведенні
передплати на
періодичні
видання через
мережу відділень
поштового зв’язку
Сприяння
збільшенню обсягу
послуг, пов’язаних
із сплатою за
спожиті
населенням
електроенергію та
газ в сільській
місцевості
Сприяння
залучення
пенсіонерів та
одержувачів
грошових допомог
для отримання
виплат через
відділення
поштового зв’язку

ЦВПЗ №2
м. Іллінці

Районна рада, РДА

2014-2016

Міська,селищна,сільські
ради

ЦВПЗ №2
м. Іллінці

Міська,селищна,сільські
ради

2014-2016

Міська,селищна,сільські
ради

ЦВПЗ №2
м. Іллінці

Міська,селищна,сільські
ради

2014-2016

Міська,селищна,сільські
ради

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

С.Семенюк

