
 

 

 

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (позачергова третя сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

24 грудня 2020 року 
 

Про зміну назви та внесення змін до 

Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції 

та членів їх сімей – мешканців м.Лубни 

в новій редакції 

 

 

З метою посилення захисту учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей – мешканців Лубенської територіальної громади,  відповідно 

до Бюджетного кодексу України та рішення дев’ятої сесії сьомого скликання 

Лубенської міської ради від 19 серпня 2016 року «Про затвердження 

Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей – мешканців м. Лубни в новій редакції» (зі змінами та 

доповненнями), керуючись ст.26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  

міська рада  в и р і ш и л а : 

1. Змінити назву програми: “Комплексна програма підтримки 

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців  

м. Лубни в новій редакції”, затвердженої рішенням Лубенської міської ради 

від 19 серпня 2016 року (зі змінами та доповненнями) на назву: “Комплексна 

програма підтримки учасників АТО та ООС та членів їх сімей – мешканців 

Лубенської територіальної громади у новій редакції”. 

2. Внести зміни до Комплексної програми підтримки учасників АТО та 

ООС та членів їх сімей – мешканців Лубенської територіальної громади в 

новій редакції, а саме: в тексті програми слова «жителів/жителів м.Лубни» 

замінити словами «мешканців/жителів Лубенської територіальної громади» у 

відповідних відмінках. 

2. Додаток 3 «Порядок надання додаткової пільги зі сплати за 

користування житлово-комунальними послугами» Комплексної програми 

підтримки учасників АТО та ООС та членів їх сімей – мешканців Лубенської 

територіальної громади викласти у новій редакції (додається). 

3. Організацію виконання рішення покласти на управління соціального 

захисту населення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області (начальник управління Щербак В.О.). 

 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Харченко І.В. та постійну депутатську  комісію з соціальної та 

гуманітарної політики, освіти та науки. 

 

 

 

Лубенський міський голова       О.П. Грицаєнко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток до рішення  

 Лубенської міської ради 

від 24 грудня 2020 року  

 

Додаток 3 

до Комплексної програми 

підтримки учасників 

антитерористичної операції  

та членів їх сімей – мешканців 

Лубенської територіальної 

громади у новій редакції 

 

 

 

ПОРЯДОК 

надання додаткової пільги зі сплати за користування житлово-

комунальними послугами у новій редакції 

 

1. Порядок надання додаткової пільги зі сплати за користування 

житлово-комунальними послугами (надалі Порядок) незалежно від форми 

власності житлового фонду визначає порядок надання додаткової (крім 

передбаченої законодавством) знижки зі сплати за користування житлово-

комунальними послугами проживаючим на території Лубенської 

територіальної громади членам сімей загиблих (зниклих безвісті) осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО) та операції 

об’єднаних сил (ООС), забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах АТО та ООС, а також членам сімей загиблих осіб, 

які брали участь у воєнних діях та конфліктах на території інших держав. 

2. До членів сім’ї загиблих (зниклих безвісті) осіб учасників АТО та 

ООС та воїнів-інтернаціоналістів належать особи, яким наданий відповідний 

статус згідно законодавчих актів України. Надання додаткової пільги 

поширюється також на членів сім’ї осіб, яким наданий відповідний статус 

згідно законодавчих актів України. При наданні додаткової пільги до членів 

сім'ї пільговика належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 

років); неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з 

дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка 

проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає 

за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у 

шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або 

піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з 

ним. 

3. Право на додаткову пільгу, що забезпечує 100-відсоткову знижку за 

житлово-комунальні послуги надається за місцем перебування на обліку в 

Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги члена сім’ї загиблого (зниклого безвісті) учасника АТО та ООС чи 

воїна-інтернаціоналіста згідно встановлених державних соціальних норм 



житла та стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування з 

урахуванням наданих пільг, що фінансуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету. 

4. До житлово-комунальних послуг належать послуги відповідно до 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та витрати на управління 

багатоквартирним будинком (витрати на утримання будинків і споруд та 

прибудинкової території) у тому числі для будинків, в яких створено 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний 

(житловий) кооператив. 

5. Для надання додаткової пільги зі сплати за користування житлово-

комунальними послугами, члени сімей загиблих (зниклих безвісті) учасників 

АТО та ООС та воїнів-інтернаціоналістів звертаються до управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області з документами, що підтверджують 

відповідний статус та подають заяву про надання додаткової пільги. 

6. Управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (далі Управління) веде облік членів сімей загиблих 

(зниклих безвісті) учасників антитерористичної операції та операції 

об’єднаних сил, воїнів-інтернаціоналістів. 

7. Нарахування додаткової пільги на оплату житлово-комунальних 

послуг проводиться Управлінням щомісяця до 15 числа за минулий місяць та 

подається проект рішення про надання додаткової пільги зі сплати за 

користування житлово-комунальними послугами для розгляду на засіданні 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

8. Після прийняття виконавчим комітетом Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області відповідного рішення Управління 

здійснює перерахування коштів на рахунок пільговика, відкритий в установі 

уповноваженого банку. 

9. Витрати за надання додаткової пільги зі сплати за користування 

житлово-комунальними послугами членам сімей загиблих (зниклих безвісті) 

учасників АТО та ООС, воїнів-інтернаціоналістів здійснюється за рахунок 

видатків місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України передбачених на відповідний рік. 

 

 

 

 

Секретар міської ради         М.Ф. Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Про зміну назви та внесення змін до Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей – мешканців м.Лубни в новій редакції 

 

 

З метою посилення захисту учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей – мешканців Лубенської територіальної громади,  відповідно до 

Бюджетного кодексу України та рішення дев’ятої сесії сьомого скликання 

Лубенської міської ради від 19 серпня 2016 року «Про затвердження 

Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей – мешканців м. Лубни в новій редакції» (зі змінами та 

доповненнями) пропонується змінити назву програми: “Комплексна програма 

підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців 

м. Лубни в новій редакції”, затвердженої рішенням Лубенської міської ради від 

19 серпня 2016 року (зі змінами та доповненнями) на назву: “Комплексна 

програма підтримки учасників АТО та ООС та членів їх сімей – мешканців 

Лубенської територіальної громади в новій редакції” та внести зміни до 

Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей – мешканців Лубенської територіальної громади в новій 

редакції, а саме в тексті програми слова «жителів/жителів м.Лубни» замінити 

словами «мешканців/жителів Лубенської територіальної громади» у 

відповідних відмінках. 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення         В.О. Щербак 
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