
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20___ року №______

Про погодження проєкту рішення
Міської ради міста Кропивницького
“Про звільнення на 50% від оплати
за користування житлово-комунальними
послугами членів сімей загиблих
учасників бойових дій в Республіці
Афганістан”

Керуючись  статтею  46  Конституції  України,  підпунктом  “а”  пункту  1
статті  34  та  статтею  59  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування
в Україні”, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Погодити  проєкт  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького
“Про звільнення  на  50%  від  оплати  за  користування  житлово-комунальними
послугами  членів  сімей  загиблих  учасників  бойових  дій  в  Республіці
Афганістан”, що додається.

2.  Управлінню  соціальної  підтримки  населення  Міської  ради
міста Кропивницького забезпечити внесення даного проєкту рішення на розгляд
міської ради.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Роман Лапа  24 36 58



ПОГОДЖЕНО

рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“___” _________ 2020 року № ____

Проєкт

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від "____"_____________ 20___ року №______

Про звільнення на 50% від оплати
за користування житлово-комунальними
послугами членів сімей загиблих
учасників бойових дій в Республіці
Афганістан

Керуючись  статтями  46,  140  та  146  Конституції  України,
статтями 25,  59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  на
виконання пункту 10 Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та
соціальної  підтримки окремих категорій  населення  міста  на  2017-2022 роки,
затверджених рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 760, (зі змінами),
відповідно  до  Порядку  надання  додаткових  до  встановлених  законодавством
пільг  в  оплаті  за  житлово  -  комунальні  послуги  сім'ям  загиблих  учасників
бойових  дій  в  Республіці  Афганістан  в  період  з  квітня  1978  року  по
грудень  1989  року  та  відшкодування  підприємствам,  організаціям  та
установам  -  надавачам  послуг  витрат,  пов'язаних  з  наданням  цих  пільг,
затвердженого  рішенням  Виконавчого  комітету  Міської  ради
міста  Кропивницького від  12 червня  2019 року  № 340,  враховуючи подання
міської  організації  Української  Спілки  ветеранів  Афганістану,  Міська  рада
міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1.  Звільнити  з  01  січня  2020  року  членів  сімей  загиблих  учасників
бойових  дій  в  Республіці  Афганістан на  50  %  від  оплати  за  користування
житлово - комунальними послугами (квартирна плата, холодне водопостачання
та  водовідведення,  централізоване  (індивідуальне)  опалення,  газопостачання,
електроенергія) згідно з додатком.
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2.  Головному  управлінню  житлово  -  комунального  господарства

Міської  ради  міста  Кропивницького  проводити  перерахування  коштів
підприємствам, організаціям та установам - надавачам житлово - комунальних
послуг  відповідно  до  Порядку  надання  додаткових  до  встановлених
законодавством пільг в оплаті за житлово - комунальні послуги сім'ям загиблих
учасників бойових дій в Республіці Афганістан в період з квітня 1978 року по
грудень 1989 року та відшкодування підприємствам, організаціям та установам
-  надавачам  послуг  витрат,  пов'язаних  з  наданням  цих  пільг,  затвердженого
рішенням  Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького
від 12 червня 2019 року № 340.

3.  Підприємствам,  організаціям  та  установам  -  надавачам  житлово  -
комунальних послуг щомісячно до 14 числа надавати до Головного управління
житлово - комунального господарства Міської ради міста Кропивницького на
паперових  та  електронних  носіях  розрахунки  щодо  вартості  послуг  витрат
наданих членам сімей загиблих учасників бойових дій в Республіці Афганістан,
за формою “2-пільга”, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 04 жовтня 2007 року № 535, та акти звіряння розрахунків
за наданими послугами.

4.  Управлінню  соціальної  підтримки  населення  Міської  ради
міста Кропивницького, у разі необхідності, вносити зміни до додатка до цього
рішення  за  поданням  міської  організації  Української  Спілки  ветеранів
Афганістану,  узгодженим  з  управліннями  соціального  захисту  населення
виконавчих  комітетів  Подільської  та  Фортечної  районних  у  місті
Кропивницькому рад.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань житлово - комунального господарства, енергозбереження
та комунальної власності, з питань охорони здоров'я,  освіти, культури, молоді
і спорту та соціальної політики, заступників міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради О.Вергуна та Н.Дзюбу.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Роман Лапа  24 36 58



Додаток
до рішення Міської ради
міста Кропивницького
“___” _________ 2020 року № ___

СПИСОК
членів сімей загиблих учасників бойових дій в Республіці Афганістан

№
з/п

Прізвище, ім’я, по
батькові

Адреса проживання Серія та
номер

паспорта

Ідентифіка-
ційний
номер

Серія та
номер

посвідчення
1 Колесникова 

Олександра Іванівна
*************************** ********* ********** **********

2 Краснокутська
Валентина 
Анатоліївна

*************************** ********* ********** **********

3 Приходченко
Валентина 
Григорівна

*************************** ********* ********** **********

4 Туркова
Наталля Іванівна

*************************** ********* ********** **********

5 Ходак 
Тетяна Іванівна

*************************** ********* ********** **********

Начальник управління соціальної 
підтримки населення                                                                                                                      Юлія ВОВК


