
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Четверта сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 12 березня 2021 № 56-4/2021 

село Зелена  

 

Про надання пільг реабілітованим  
громадянам, особам з інвалідністю 

І та II групи по зору та дітям  
з інвалідністю до 18 років  
по зору на 2021-2025 роки 

 

 

З метою покращення соціального захисту малозабезпечених громадян та 
на виконання Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в 
Україні", враховуючи, що особи з інвалідністю по зору відносяться до важкої 
категорії інвалідності і не можуть обслуговувати себе без сторонньої 
допомоги, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати на 2021-2025 роки громадянам реабілітованим згідно статті 1, 

1
1
 Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-1991 років» та членам їх сімей (одному з 
подружжя, неповнолітні діти, особи з інвалідністю з дитинства), що 
проживають разом з ними, учасникам бойових дій ОУН-УПА та членам їх 
сімей (одному з подружжя, неповнолітні діти, особи з інвалідністю з 
дитинства), що проживають разом з ними, незалежно від виду житла та 
форми власності на нього, такі пільги з бюджету Пасічнянської 
територіальної громади: 

 зниження квартирної плати на 75% (50% - з Державного бюджету, 25 % 
з бюджету Пасічнянської територіальної громади) в межах норм, 
передбачених чинним законодавством; 

 зниження оплати вартості житлово-комунальних послуг на 75% (50% - 
з Державного бюджету, 25 % - з бюджету Пасічнянської територіальної 
громади) в межах норм споживання, передбачених чинним законодавством; 

 зниження на 50% щомісячної абонентської плати за користування 
стаціонарним телефоном; 



 зниження оплати вартості твердого палива (вугілля, дров) на 50% в 
межах норм, передбачених чинним законодавством; 

 зниження оплати вартості скрапленого газу на 50% в межах норм, 
передбачених чинним законодавством. 

2. Надати на 2021-2025 роки громадянам реабілітованим згідно статті 13
 

Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 
тоталітарного режиму 1917-1991 років», які досягли пенсійного віку або 
стали інвалідами внаслідок репресій та членам їх сімей (одному з подружжя, 
неповнолітні діти, особи з інвалідністю з дитинства), що проживають разом з 
ними, незалежно від виду житла та форми власності на нього та особам з 
інвалідністю по зору І та II групи, а також особам з інвалідністю по зору з 
дитинства та членам їх сімей (батько, мати та неповнолітні сестри, брати) 
такі пільги з бюджету Пасічнянської територіальної громади: 

 зниження оплати вартості житлово-комунальних послуг на 50% в 
межах норм споживання, передбачених чинним законодавством; 

 зниження оплати вартості твердого палива (вугілля, дров) на 50% в 
межах норм, передбачених чинним законодавством; 

 зниження на 50% щомісячної абонентської плати за користування 
стаціонарним телефоном; 

 зниження квартирної плати на 50% в межах норм, передбачених 
чинним законодавством; 

 зниження оплати вартості скрапленого газу на 50% в межах норм, 
передбачених чинним законодавством. 

3. Пільги надаються особам, які перебувають на обліку в управління 
соціального захисту населення Надвірнянської райдержадміністрації з 
врахуванням абзацу другого пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України 
від 27 квітня 2016  № 319 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України. 

4. Компенсацію організаціям та підприємствам всіх форм власності за 
надані послуги пільговій категорії населення проводити за рахунок коштів 
бюджету Пасічнянської територіальної громади в розмірах, згідно пунктів 1 і 
2 даного рішення. 

5. Рішення вступає в силу з 01.01.2021 року. 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з соціально-гуманітарних питань (М. М. Михайлюк). 
 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 


