
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
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                                                                 м. Лиман 

 

 

 Про надання пільг з оплати 

житлово-комунальних послуг 

та на придбання твердого 

палива і скрапленого газу 

особам з інвалідністю 

по зору у 2020 році 

 

  

   

 

На виконання  розпорядження голови обласної державної адміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 

1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» щодо надання пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям 

з інвалідністю по зору до 18 років, у межах соціальної норми житла та соціальних 

нормативів користування житлово-комунальними послугами, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 «Про 

встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального 

обслуговування, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. З 1 січня 2020  року по 31 грудня 2020 року управлінню соціального захисту 

населення Лиманської міської ради (Мальченко) надавати пільги особам з 

інвалідністю по зору 1 і 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 

років, що мешкають в сім’ях, які на час звернення (на час надання пільги)  не 

отримують житлову субсидію (незалежно від причини неотримання) у розмірі: 

1.1  50-відсоткової знижки на оплату внесків за встановлення, обслуговування 

та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для 

споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних 

будинках за індивідуальними договорами; житлово-комунальних послуг, а 

також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-

будівельний (житловий) кооператив; 

1.2   50-відсоткова знижка на придбання (у разі, коли житлове приміщення не 

забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення)  

твердого палива і скрапленого газу (пільга надається у вигляді грошової 

компенсації, виходячи з норми забезпечення сім’ї – 2 тонни вугілля і 2 

балони скрапленого газу на домогосподарство, за цінами затвердженими 



 

відповідними постановами Кабінету Міністрів України для розрахунку 

пільг і житлових субсидій, що надаються населенню у 2020 році). 

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) здійснювати  фінансування 

по вказаному напрямку в межах бюджетних призначень. Відшкодування 

коштів Лиманській об’єднаній територіальній громаді, що надала пільги 

населенню буде здійснюватися шляхом передачі субвенції з обласного 

бюджету до бюджету об’єднаної територіальної громади щомісячно, за 

зверненням на підставі відповідних розрахунків наданих управлінням 

соціального захисту населення (Мальченко). 

3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти на заступника міського голови 

Гамаюнову Ю.М.   

 

 

 

Міський голова                                                                              П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   


