
 

                                                                                                                   

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

22 грудня 2020 року № 239 

 

Про надання додаткових пільг  

на житлово-комунальні послуги 

та придбання твердого палива і  

скрапленого газу членам сімей  

загиблих (зниклих безвісти)  

учасників антитерористичної  

операції та учасників бойових дій 

на території інших держав 

у межах соціальних норм  
 

 На виконання Порядку надання додаткових пільг на житлово-

комунальні послуги та придбання твердого палива і скрапленого газу членам 

сімей загиблих (зниклих безвісти) учасників антитерористичної операції та 

учасників бойових дій на території інших держав у межах соціальних норм, 

затвердженого рішенням чергової тридцять п’ятої сесії Засульської сільської 

ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року, відповідно до підпункту 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 у грошовій формі додаткові пільги у розмірі 50% вартості 

житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу 

у межах соціальних норм громадянам, які мають право на пільги, на загальну 

суму 8222,57 грн. (вісім тисяч двісті двадцять дві гривні 57 копійок) згідно 

списку, що додається. 

2. Відділу соціального захисту населення виконавчого комітету 

Засульської сільської ради (начальник відділу Дзюба А.М.) забезпечити 

виконання цього рішення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на старосту сіл: Засулля, 

Солониця Лубенської територіальної громади Лубенського району Полтавської 

області Бойка С.А. 

 

Лубенський міський голова                                                        О.П.Грицаєнко 
 



Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

від 22 грудня 2020 року № 239 

 

 

 

Список громадян для надання додаткових пільг   

на житлово-комунальні послуги та придбання твердого палива і скрапленого 

газу членам сімей загиблих (зниклих безвісти) учасників антитерористичної 

операції та учасників бойових дій на території інших держав 

за грудень 2020 року 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Населений 

пункт 

Сума, грн. 

1  Інформація з обмеженим доступом   
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Лубенський міський голова                                                        О.П.Грицаєнко 


