


 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 жовтня 2021 року         № 844 

 

Про звернення депутатів 

Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

до Президента України, 

Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України 

щодо забезпечення додаткових 

виплат пенсіонерам 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 2, 25, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кропивницька 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого 

скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо забезпечення додаткових виплат пенсіонерам. 

 

2. Направити звернення до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України. 

 

3. Опублікувати це рішення в засобах масової інформації. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

міської ради О.Колюку. 

 

 

Міський голова                                                               Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 



 Президент України 
 

Верховна Рада України  
 

Кабінет Міністрів України 
 

 

ЗВЕРНЕННЯ  

депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання 

до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо забезпечення додаткових 

виплат пенсіонерам 
 

Ми, депутати Кропивницької міської ради восьмого скликання, 

звертаємось до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України з проханням вжити необхідних заходів для поліпшення 

життя громадян пенсійного віку. Бо саме ця категорія населення - найменш 

захищена соціальна група. 

Органи державної влади своїми рішеннями суттєво погіршили 

соціальне становище людей пенсійного віку. Це стосується штучного 

скорочення категорій, які мають право на отримання субсидій за спожиті 

житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива, необґрунтоване скорочення 

фінансування субсидій. 

Соціальне становище пенсіонерів також суттєво погіршилось із-за 

підвищення цін на товари першої необхідності. Викликає обурення 

неспроможність влади забезпечити відповідну цьому підвищенню індексацію 

пенсій. 

У зв’язку з цим вимагаємо вжити термінових заходів для забезпечення 

додаткових виплат пенсіонерам. Депутати Кропивницької міської ради 

звертаються із проханням здійснити у листопаді 2021 року виплату доплати 

пенсіонерам, пенсія яких нижче середньої, тобто нижче 3866,8 грн. 

 

 

 

З повагою 

 

Депутати Кропивницької міської ради восьмого скликання 


