
 

                                                                                                                   

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

22 червня 2022 року № 122 

 

Про надання додаткової пільги 

зі сплати за користування 

житлово-комунальними послугами  

членів сімей загиблих 

учасників АТО (ООС) та воїнів- 

інтернаціоналістів  
 

 

 З метою посилення захисту членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та воїнів-

інтернаціоналістів – мешканців Лубенської територіальної громади, відповідно 

до Бюджетного кодексу України, Комплексної програми підтримки учасників 

АТО та ООС та членів їх сімей – мешканців Лубенської територіальної громади 

в новій редакції, затвердженої рішенням дев’ятої сесії сьомого скликання 

Лубенської міської ради від 19 серпня 2016 року (із змінами і доповненнями), 

керуючись підпунктом 1 пункту «а» частини першої статті 34 Закону України  

“Про місцеве самоврядування в Україні”, 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради     

в и р і ш и в: 

 

 1. Надати додаткову пільгу зі сплати за користування житлово-

комунальними послугами членам сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції (операції об’єднаних сил) та воїнів-інтернаціоналістів: 
 

1.1 Інформація з обмеженим доступом   

в розмірі       458,23 грн. 

1.2   

в розмірі        460,98 грн. 

1.3    

в розмірі        462,69 грн. 

14   

в розмірі        399,17 грн. 

1.5   

в розмірі        847,39 грн. 



1.6    

в розмірі        119,26 грн. 

1.7   

в розмірі        463,47 грн. 

1.8   

в розмірі         600,41 грн. 

1.9   

в розмірі         134,59 грн. 

1.10   

в розмірі         168,10 грн. 

1.11   

в розмірі          50,40 грн. 

1.12   

в розмірі          78,42 грн. 

1.13   

в розмірі          128,05 грн. 

1.14   

в розмірі           86,82 грн. 

1.15   

в розмірі           99,98 грн. 

1.16   

в розмірі          122,87 грн. 

1.17   

в розмірі            78,42 грн. 

1.18   

в розмірі            78,42 грн. 

                                                                                

          Всього на суму: 4837,67 грн. (чотири тисячі вісімсот тридцять сім грн. 67 

коп.).                                                                     

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області здійснити 

перерахування коштів на рахунки пільговиків, відкриті в установах 

уповноважених банків. 

 3. Організацію виконання рішення покласти на управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (начальник управління Щербак В.О.). 

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Харченко І.В.   

 

 

 

 Лубенський міський голова                                 Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 


