
 

 

 

         
УКРАЇНА 

КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА 
сьоме демократичне скликання 

(вісімнадцята сесія) 
 

РІШЕННЯ 
від  21 грудня 2017 року № 414-ХVІІІ/17 
м. Коломия 
 
Про перелік окремих категорій населення, 
яким передбачено пільги в оплаті за  
житлово-комунальні послуги за рахунок  
коштів районного бюджету  

   
 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

соціального захисту окремих категорій населення, яким передбачено пільги в оплаті за 
житлово-комунальні послуги та додаткові виплати за рахунок коштів районного 
бюджету, беручи до уваги висновок постійної комісії  районної ради з питань охорони 
здоров’я, материнства, дитинства, соціальної політики, соціального захисту учасників 
АТО та членів їх сімей від 15.12.2017 року, керуючись Законом України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, районна рада  

вирішила: 
1. Надати з 01.01.2018 року пільги з оплати вартості житлово-комунальних 

послуг: 
-  інвалідам І групи по зору - у розмірі 50% в межах норм споживання; 
- інвалідам ІІ групи по зору - у розмірі 40% в межах норм споживання; 
- ветеранам ОУН-УПА (інвалідам, учасникам бойових дій, вдовам ветеранів 

ОУН-УПА) – у розмірах, передбачених ст.ст.12, 13, 15 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- громадянам, які реабілітовані за ст.3 Закону України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій в Україні» та громадянам, які реабілітовані за ст.1 Закону України 
«Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», і на даний час не є 
пенсіонерами та інвалідами внаслідок репресій - у розмірі 25% в межах норм 
споживання. 

2. Встановити з 01.01.2018 року ветеранам ОУН-УПА (інвалідам, учасникам 
бойових дій, вдовам ветеранів ОУН-УПА) щомісячні додаткові виплати в розмірі 500 
грн. 

3. Встановити з 01.01.2018 року членам сімей військовослужбовців, які загинули 
в Афганістані, на яких поширюється чинність ст.10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», щомісячні додаткові виплати в 
розмірі 500 грн. 



 

 

4. Надати з 01.01.2018 року пільги з оплати вартості житлово-комунальних 
послуг у розмірі 50% в межах норм споживання:  

- сім'ям учасників антитерористичної операції, які отримали травми, поранення, 
контузії, каліцтва, пов'язані з проходженням військової служби; 

- сім'ям осіб, яким Івано-Франківською обласною радою видано посвідчення 
«Бійця-добровольця антитерористичної операції».  

5. Рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 234-Х/16 «Про перелік 
окремих категорій населення, яким передбачено пільги в оплаті за житлово-
комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, зв'язок за рахунок коштів районного 
бюджету» вважати таким, що втрачає чинність з 01.01.2018 року. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної 
політики, соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей (І.Явдошняк).  
 
 

Голова районної ради                                                       Роман Дячук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


