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Розглянувши клопотання Чернігівської міської організації Української 

Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), Чернігівської міської 

теріторіально-первинної організації Українського товариства сліпих, заяви 

громадян  Ємця В.В. та Полікопи  А.Я., відповідно до  статті 19 Закону України 

«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», постанови 

Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 409 «Про встановлення 

державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального 

обслуговування», керуючись статтею 41 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 1.7.1. рішення міської ради від 19 червня 

2002 року «Про визначення повноважень, які здійснюють районні в місті ради 

та їх виконавчі органи» (третя сесія четвертого (двадцять четвертого) 

скликання) зі змінами та доповненнями (п'ятнадцята сесія четвертого (двадцять 

четвертого) скликання, двадцять третя сесія п'ятого скликання, сорок четверта 

сесія п'ятого скликання, сорок п'ята сесія п'ятого скликання, п’ятдесят перша 

сесія п'ятого скликання, п'ята сесія шостого скликання, шоста сесія шостого 

скликання, сьома сесія шостого скликання, тридцять третя сесія шостого 

скликання, тридцять п’ята сесія шостого скликання, тридцять шоста сесія 

шостого скликання ), рішеннями міської ради від 01 березня 2001 року «Про 

звання  «Почесний громадянин міста Чернігова» (вісімнадцята сесія третього 

(двадцять третього) скликання), від  12 вересня 2008 року «Про присвоєння 

звання «Почесний громадянин міста Чернігова» (тридцять перша сесія п'ятого 

скликання), рішенням районної у місті ради від 29 грудня 2015 року № 2/VII-18 

«Про затвердження Програми надання додаткових до передбачених 

законодавством пільг у Новозаводському районі м. Чернігова на                   

2016-2020 роки, районна у місті рада вирішила: 
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          1. Надати на період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року сім’ям 

військовослужбовців, що загинули при виконанні інтернаціонального обов’язку 

в Афганістані 50-процентну знижку на сплату за послуги з: управління 

багатоквартирним будинком, постачання та розподілу природного газу, 

постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, 

постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення, поводження з побутовими відходами з урахуванням пільг, що 

надаються  відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» та Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» (список додається).  

 

2. Надати на період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року сім’ям  

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції 50-процентну 

знижку на сплату за послуги з: управління багатоквартирним будинком, 

постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної 

енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого 

водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими 

відходами  (в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів), з 

урахуванням пільг, що надаються  відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Закону України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». 

 

          3. Надати на період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року 

Почесним громадянам міста Чернігова Полікопі  Андрію Яковичу, 

зареєстрованому за адресою м. Чернігів, пров. Нахімова, 70 та Ємцю 

Володимиру Володимировичу, зареєстрованому за адресою м. Чернігів,        

вул. Магістратська, 13, кв.53,  50-процентну знижку на сплату за послуги з: 

управління багатоквартирним будинком, постачання та розподілу природного 

газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, 

постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення, поводження з побутовими відходами (в межах соціальних норм 

житла та соціальних нормативів) та користування квартирним телефоном з 

урахуванням пільг, що надаються  відповідно до Закону України «Про 

соціальний захист дітей війни». 

 

4. У разі призначення субсидії знижка на оплату житлово-комунальних 

послуг у період її отримання не нараховується. 

  

          5. Враховуючи обмеженість бюджетних коштів, відмовити особам з 

інвалідністю по зору у встановленні на 2019 рік додаткових до передбачених 

законодавством пільг з оплати послуг зв’язку.  

 

 

Голова районної у місті ради                              Т.С.Кузнецова-Молодчая  


