
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

від “___”______________ 2017 року                                                                         № ____

Про погодження проекту рішення
Кіровоградської міської ради “Про 
звільнення на 50% від  оплати за 
користування житлово-комунальними
послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”

Керуючись ст. 46, 140 та 146 Конституції України,  підпунктом 1 п. “а”
ст.  34  та  ст. 52  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,
розглянувши клопотання  Кіровоградського учбово-виробничого підприємства
Українського  товариства  сліпих  та  Кіровоградської  обласної  організації
Українського товариства сліпих (УТОС), виконавчий комітет Кіровоградської
міської ради 

В И Р І Ш И В:

1.  Погодити  проект  рішення  Кіровоградської  міської  ради  “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 Дзюбу Н. Є.

Міський голова А. Райкович

Петренко  24 55 65



                                                                              ПОГОДЖЕНО
                                                                              Рішення виконавчого комітету
                                                                              Кіровоградської міської ради
                                                                              “___” ___________ 2017 року
                                                                              № ____

                                                                              Проект 

УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

 СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “___” ___________2017 року                                                     № _____

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,
статтями 25, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на
виконання пункту 8 Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста  на 2017 - 2019 роки,
затверджених рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року
№ 760, та відповідно до Порядку надання пільг в оплаті за житлово-комунальні
послуги  інвалідам  1  і  2  груп  по  зору  та  відшкодування  підприємствам,
організаціям та установам-надавачам послуг витрат, пов'язаних з наданням цих
пільг, затвердженого рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від 02 червня 2015 року № 300, Кіровоградська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Звільнити з 01 січня 2017 року інвалідів 1 і 2 груп по зору  на 50 % від
оплати за користування житлово-комунальними послугами (квартирна плата,
централізоване  (індивідуальне)  опалення,  холодне  водопостачання  та
водовідведення) згідно з додатком.

2.  Головному  управлінню  житлово-комунального  господарства
Кіровоградської міської ради проводити перерахування коштів підприємствам-
надавачам комунальних послуг відповідно до   Порядку надання пільг  в оплаті



2
за житлово-комунальні послуги інвалідам 1 і 2 груп по зору та відшкодування
підприємствам,  організаціям  та  установам  -  надавачам  послуг  витрат,
пов'язаних  з  наданням  цих  пільг,  затвердженого  рішенням  виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради від 02 червня  2015 року № 300.

3. Підприємствам,  організаціям  та  установам-надавачам
житлово-комунальних  послуг  щомісячно  надавати  до  Головного  управління
житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради розрахунки
витрат, пов'язаних з наданням цих пільг, та акти звіряння розрахунків за надані
послуги.

4. Відділу соціальної підтримки населення Кіровоградської міської ради,
у разі необхідності, вносити зміни до додатка до даного рішення за поданням
Кіровоградського учбово-виробничого підприємства Українського товариства
сліпих та Кіровоградської обласної організації Українського товариства сліпих
(УТОС),  узгодженим  з  управліннями  соціального  захисту  населення
виконавчих  комітетів  Фортечної  та  Ленінської  районних  у
місті 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 Мосіна О. В. та  Дзюбу Н. Є.

Міський голова                                                                               А. Райкович

Петренко  24 55 65


