
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про затвердження порядку надання додаткових пільг у 

готівковій формі на оплату за спожиті житлово-

комунальні послуги для сімей загиблих (померлих) 

учасників бойових дій в АТО та учасників масових 

протестів під час Революції  Гідності 

13 грудня 2019 року Старокостянтинів   № 370 

 

 

На виконання міської програми соціального захисту населення до         

2021 року, затвердженої рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 

27 грудня 2016 року № 13, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 17 квітня 2019 року № 373 «Деякі питання надання субсидій та пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» з метою надання 

додаткових пільг особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та керуючись ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити порядок надання додаткових пільг у готівковій формі на 

оплату за спожиті житлово-комунальні послуги для сімей загиблих (померлих) 

учасників бойових дій в АТО та учасників масових протестів під час Революції 

Гідності згідно з додатком. 

 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія ШАБЕЛЬНИК) забезпечити відшкодування коштів у 

готівковій формі, передбачених у бюджеті міста на реалізацію міської програми 

соціального захисту населення до 2021 року. 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23 лютого 2017 року № 61 «Про затвердження порядку надання 

додаткових пільг на оплату за спожиті житлово-комунальні послуги для сімей 

загиблих (померлих) учасників бойових дій в АТО та учасників масових 

протестів під час Революції Гідності» з 01 січня 2020 року.
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4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради 

Валентину КАМІНСЬКУ.  

 

 

 

 

Міський голова                             підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради  

13 грудня 2019 року № 370 

 

 

Порядок надання додаткових пільг у готівковій формі на оплату за спожиті 

житлово-комунальні послуги для сімей загиблих (померлих) учасників бойових 

дій в АТО та учасників масових протестів під час Революції Гідності 

 

1. Порядок надання додаткових пільг в готівковій формі на оплату за 

спожиті житлово-комунальні послуги для сімей загиблих (померлих) учасників 

бойових дій в АТО  та учасників масових протестів під час Революції Гідності 

(далі - Порядок) розроблений на виконання міської програми соціального 

захисту населення до 2021 року, затвердженої рішенням сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 27 грудня 2016 року № 13. 

2. Цей Порядок визначає механізм реалізації права на отримання 

додаткових пільг у розмірі 50% з оплати послуг за користування житлом 

(квартирна плата, плата за послуги з управління багатоквартирним будинком), 

комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване 

постачання гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, 

централізоване опалення, вивезення побутових відходів), паливом, скрапленим 

газом, телефоном, послуг із встановлення квартирних телефонів (далі - пільги) 

для сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій в АТО  та учасників 

масових протестів під час Революції Гідності в готівковій формі. 

3. Для отримання додаткових пільг у готівковій формі пільговик подає до 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради (далі - Управління) відповідну заяву із 

зазначенням банківської установи та № розрахункового рахунку. 

4. Рішення про надання додаткових пільг приймається Управлінням на 

підставі інформації,  внесеної до Єдиного державного автоматизованого 

реєстру осіб, які мають право на пільги. 

5. Пільги, зазначені у пункті 2 цього Порядку, надаються в готівковій 

формі за рахунок коштів бюджету м. Старокостянтинів. 

6. До членів сім’ї пільговика під час надання пільг належать особи, на яких 

згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», поширюються пільги: дружина (чоловік); їх неповнолітні діти (до 18 

років); неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства 

I та II групи або особами з інвалідністю I групи; непрацездатні батьки; особа, 

яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним. 

7. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року   

№ 373 «Деякі питання надання субсидій та пільг на оплату житлово-

комунальних послуг у грошовій формі» Управління здійснює розрахунок 

додаткових пільг у розмірі 50% у межах норм, передбачених законодавством. 

8. На підставі проведеного розрахунку Управління проводить
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відшкодування додаткових пільг у готівковій формі шляхом перерахування 

коштів на розрахунковий рахунок пільговика, відкритий в банківській установі. 

9. У разі призначення субсидії, додаткові пільги з оплати житлово-

комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які 

зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), в 

період її отримання не нараховуються. 

 

 

 

Керуючий справами                           підпис                               Валентина ЯНЗЮК 

 

 
 

 


