
УКРАЇНА  
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
 
від 24 квітня 2014  року                                                                    №     3013 
 
 
Про звільнення на 50 % від  оплати    
за користування житлово-комунальними  
послугами членів сімей військовослужбовців,  
які загинули при виконанні службових  
обов’язків в Республіці Афганістан 
 
 
 
 Керуючись статтями 46, 140 та 146 Конституції України,                       
підпунктом 1 пункту “а” статті 34 та статтею 52 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, на виконання пункту  8  Заходів щодо реалізації 
Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 
населення міста Кіровограда на 2014 рік, затверджених рішенням 
Кіровоградської міської ради від  29 січня 2014 року № 2755, Кіровоградська 
міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Звільнити з 01 січня 2014  року членів сімей військовослужбовців, які 
загинули під час виконання службових обов’язків в Республіці Афганістан,        
на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними послугами 
(квартирна плата, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, газ, 
електроенергія) згідно з додатком.  

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради:  

розробити та надати на розгляд і затвердження міській  раді Порядок 
звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними 
послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання 
службових обов’язків в Республіці Афганістан; 
 проводити перерахування коштів підприємствам-надавачам  комунальних 
послуг  відповідно  до Порядку звільнення на 50 %  від   оплати за користування 
житлово-комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які  
загинули під час виконання службових  обов’язків в Республіці Афганістан. 
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 3. Підприємствам-надавачам комунальних послуг (обласне комунальне 
виробниче підприємство “Дніпро-Кіровоград”, ДП “Кіровоградтепло”                        
ТОВ “Центр науково – технічних інновацій Української  нафтогазової  академії”, 
ВАТ “Кіровоградгаз”, ВАТ “Кіровоградобленерго”, ОЖБК, КРЕП № 3,                      
ЖЕКи  №№ 7, 10)  щомісячно надавати до  Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради розрахунки та акти 
звіряння    розрахунків    за надані   послуги між підприємствами  та Головним 
управлінням житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради. 
 4. Відділу соціальної підтримки населення Кіровоградської міської ради, у 
разі необхідності, вносити зміни до додатка до даного рішення за поданням 
Кіровоградської міської організації Української Спілки ветеранів Афганістану. 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань житлово-комунального господарства та енергозбереження, 
з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, заступників 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Дригу В. В., 
Поліщука С. Ю. 
 
 
 
Міський голова         О. Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тінькова 24 55 65 
 



 
 

        Додаток  
 до рішення  Кіровоградської  
 міської ради  
 24 квітня   2014  року 
 №  3013 
 
 

СПИСОК 
сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання 

службових обов’язків в Республіці Афганістан 
 
№ 
п/
п 

Прізвище, ім'я, по 
батькові 

Адреса № 
посвідчення  

1 Колесникова  
Олександра Іванівна 

вул. Маршала Конєва, 25/19, 
корп.  2, кв.  27 

Г № 017535 

2 Краснокутська  
Валентина 
Анатоліївна 

вул. Маршала Конєва, 25/19,  
корп. 2, кв. 19 

АБ № 223727 

3 Літвіна  
Зінаїда Олексіївна 

пров. Олександра Матросова,  85 Г № 017944 

4 Приходченко  
Валентина 
Григорівна   

вул. Генерала Жадова, 23,  
корп. 3, кв. 6 

Г № 017542 

5 Туркова  
Наталля Іванівна 

вул. Комарова, 58, кв. 36 Г № 017889 

6 Ходак  
Тетяна Іванівна 

вул. Пожарського, 7, кв. 61 Г № 017927 

 
 
 

Начальник відділу соціальної підтримки  
населення Кіровоградської міської ради             Ю. Вовк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


