
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 
від 07 травня 2015 року                                             № 228 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про  
внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради 
від 24 лютого 2015 року № 3973 
“Про звільнення на 50 % від оплати  
за користування житлово-комунальними 
послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору” 
 
 

Керуючись ст. 46, ст. 140 та ст. 146 Конституції України,           
підпунктом 1 п. “а” ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, розглянувши клопотання Кіровоградського учбово-виробничого 
підприємства Українського товариства сліпих, виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2015 року № 3973 
“Про звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними 
послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”, що додається. 

2. Відділу соціальної підтримки населення Кіровоградської міської ради 
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                              
Колодяжного С. О. 

 
 
 

Секретар міської ради                                                                 І. Марковський 
 
 
 
Петренко 24 55 65  



                                                                              ПОГОДЖЕНО 
                                                                              Рішення виконавчого комітету 
                                                                              Кіровоградської міської ради 
                                                                              07 травня 2015 
                                                                              № 228 
                                                                                                                    Проект 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   СЕСІЯ   ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “___”__________ 2015 року      № ____ 
 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24 лютого 2015 року № 3973 
“Про звільнення на 50 % від оплати за  
користування житлово-комунальними  
послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”  
 
 Керуючись статтями 46, 140, 146 Конституції України, статтею 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши 
клопотання Кіровоградського учбово-виробничого підприємства Українського 
товариства сліпих, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 24 лютого 
2015 року № 3973 “Про звільнення на 50 % від оплати за користування 
житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”, а саме у 
додатку: 
 пункти 17, 202 викласти у новій редакції, що додається;                 
 вилучити пункт 272 у редакції “272, Ш*******, 1, вул. ******, 1”. 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення та 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Колодяжного С. О. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                І. Марковський 
 
Петренко 24 55 65



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Кіровоградської  
міської ради  
від 07 травня 2015  
№ 228 
 

 
 
 

Зміни до списку 
інвалідів 1 і 2 груп по зору, які звільняються на 50 % від оплати 

за користування житлово-комунальними послугами 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Група 
інвалід-
ності 

Адреса Кількість 
інвалідів в 
сім’ ї 

1 2 3 4 5 
17 Б******** 2 вул. ************ 1  
202 Р********  1 вул. ************ 1  

 
 
 
 
Начальник відділу соціальної 
підтримки населення                                                                                                                                                    Ю. Вовк 
 


