УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
01 жовтня

2020 року

м. Чернігів

№ 430

Про встановлення додаткових
до передбачених законодавством
гарантій щодо соціального захисту
окремих категорій громадян

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного
кодексу України, керуючись рішенням Чернігівської міської ради від 27 серпня
2020 року № 55/VII-25 "Про затвердження Програми надання додаткових до
передбачених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих
категорій громадян на IV квартал 2020 року", рішенням Чернігівської міської
ради від 27 жовтня 2016 року № 12/VII-17 «Про затвердження Положення про
звання «Почесний громадянин міста Чернігова», з метою соціальної підтримки
окремих категорій громадян виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Надати з 01 жовтня 2020 року по 31 грудня 2020 року 50% знижку на
оплату житлово-комунальних послуг (житлова послуга – послуга з управління
багатоквартирним будинком; комунальна послуга – послуга з постачання та
розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії,
постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого
водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими
відходами) в межах соціальних норм та нормативів з урахуванням наданих
пільг відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»:
1.1. Сім’ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані, згідно з
додатком 1.
1.2. Сім’ям осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
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під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, згідно з
додатком 2.
2. Надати з 01 жовтня 2020 року по 31 грудня 2020 року 50% знижку
Почесним громадянам міста Чернігова на оплату житлово-комунальних послуг
(житлова послуга – послуга з управління багатоквартирним будинком;
комунальна послуга – послуга з постачання та розподілу природного газу,
постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії,
постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого
водовідведення, поводження з побутовими відходами) в межах соціальних норм
та нормативів, згідно з додатком 3.
3. У разі призначення субсидії, додаткова знижка на оплату житловокомунальних послуг особам, доходи яких враховуються під час призначення
житлової субсидії, не нараховується протягом періоду отримання житлової
субсидії, крім випадку, коли пільговиками є члени сім’ї особи із складу
домогосподарства, які не проживають за адресою домогосподарства.
4. Встановлені додаткові гарантії щодо соціального захисту окремих
категорій громадян надавати за рахунок коштів, передбачених у міському
бюджеті м. Чернігова.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської
ради Хольченкову Н. М.

Заступник міського голови

О. ЛОМАКО

Секретар міської ради

Н. ХОЛЬЧЕНКОВА

