
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

Коломийського району Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

Сорок третя сесія 

РІШЕННЯ 

від 13  грудня 2019 року      смт. Печеніжин 

№2550-43/2019 

 

Про перелік окремих категорій населення, 
яким передбачено пільги в оплаті за 

житлово-комунальні послуги,  
електроенергію, газ, паливо, зв'язок  
за рахунок коштів селищного бюджету. 
 

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", з 
метою соціального захисту окремих категорій населення, селищна рада 
об’єднаної територіальної громади 

ВИРІШИЛА : 

1. Надати пільги з 01.01.2020 року: 
1.1. в оплаті за житлово-комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, 
зв’язок  наступним категоріям населення: 

- особам з інвалідністю по зору І групи – 50 відсотків; 
- особам з інвалідністю по зору ІІ групи – 40 відсотків; 
- особам з інвалідністю І групи − 50 відсотків; 
- сім’ям, які складаються з двох і більше осіб з інвалідністю − 50 

відсотків; 
1.2. ветеранам ОУН-УПА (особам з інвалідністю, учасникам бойових дій, 
вдовам ветеранів ОУН-УПА): 
         - оплата за житлово-комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, 
зв’язок в розмірах передбачених ст.ст. 12, 13, 15 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 
         - щомісячна додаткова виплата в розмірі 500 грн. 
1.3. членам сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані, на яких 
поширюється чинність ст.10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту": 
         - щомісячна додаткова виплата в розмірі 250 грн. 
1.4.  Надати пільги з 01.01.2020 року в оплаті за: 
        - електроенергію в розмірі 25 відсотків; 
        - природний газ в розмірі 25 відсотків; 
 реабілітованим громадянам з числа пенсіонерів та осіб з інвалідністю, які були 
вислані та заслані з постійного місця проживання (стаття 3), та  громадянам, які 



реабілітовані згідно ст.1 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних 
репресій в Україні", і на даний час не є пенсіонерами та особами з інвалідністю 

внаслідок репресій. 
1.5. Надати пільги з 01.01.2020 року в оплаті за житлово-комунальні  послуги, 
електроенергію, газ, паливо, зв’язок  в розмірі 50 відсотків: 

               - сім'ям поранених учасників, які приймали участь в антитерористичній 
операції в східних областях України. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Бакай Я.Ф.) 

 

 

Печеніжинський селищний голова ОТГ                                    І. Довірак 
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