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 надання пільг в оплаті житлово-комунальних послуг, а саме послуг 

водопостачання і водовідведення, плати за обслуговування будинків та 

прибудинкових територій, вивіз твердих побутових відходів в межах норм 

споживання та звільнення від батьківської плати за харчування в ДНЗ 

«Сонечко» громадянам- учасникам антитерористичної операції та призваним 

за частковою мобілізацію, та членам їх сімей - мешканцям Бібрської міської 

ради, за рахунок коштів міського бюджету на 2016 рік 
 

Ініціатор розробки Програми 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

Розробник Програми 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

Головна мета та порядок виконання Програми 

Ця Програма прийнята з метою упорядкування оплати житлово- комунальних послуг, 

батьківської плати за харчування в ДНЗ «Сонечко» громадянам - учасникам антитерористичної 

операції та призваним за частковою мобілізацією та членам їх сімей - мешканцям Бібрської 

міської ради і визначає умови призначення та порядок щомісячного надання пільги в розмірі 100 

відсотків для відшкодування витрат на оплату послуг водопостачання і водовідведення, плати за 

обслуговування будинків та прибудинкових територій, плати за вивіз твердих побутових відходів 

в межах норм споживання та звільнення від батьківської плати за харчування в ДНЗ «Сонечко». 

До членів сімей учасників антитерористичної операції та призваним за частковою мобілізацією 

належать дружина (чоловік), діти та батьки, які разом проживають. 

Відшкодування пільг з міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України, за оплату житлово-комунальних послуг буде здійснюватись тільки тим 

учасникам антитерористичної операції та призваним за частковою мобілізацією та членам їх сімей 

– мешканцям Бібрської міської ради, які не мають інших пільг, передбачених чинним 

законодавством України, що відшкодовуються з державного бюджету. 

Пільга надається незалежно від того, хто є наймачем і яка форма власності житлового фонду, з 

урахуванням членів їх сім'ї (чоловік, дружина, діти, батьки), які проживають разом з ними, 

виходячи із встановлених чинним законодавством норм житла та розміру плати за користування 

ним. 

Для отримання пільги учасники(члени сімей) антитерористичної операції та призвані за 

частковою мобілізацією подають до підприємства -надавача послуг такі документи: 

- заяву; 

- копію паспорта; 

- копію ідентифікаційного номера; 



 

- копію довідки про участь у антитерористичній операції (перебування військового у зоні 

АТО), виданих військовими частинами або військовими комісаріатами; 

- копію довідки про призов за частковою мобілізацією; 

- довідку про склад сім’ї. 

До житлово-комунальних послуг належать: плата за обслуговування будинків та 

прибудинкових територій, вивезення побутових відходів, послуги водопостачання і 

водовідведення та плата за харчування в ДНЗ «Сонечко». 

Пільга призначається на одне жиле приміщення за місцем реєстрації отримувача пільг при 

умові фактичної оплати житлово-комунальних послуг за попередній період. У разі наявності 

заборгованості з платежів за житлово- комунальні послуги, пільга призначається за умови 

укладання угоди між наймачем (власником) і надавачем послуг про погашення цієї заборгованості. 

Термін погашення заборгованості визначається за угодою сторін, виходячи з розміру боргу та 

середньомісячного доходу на кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) 

громадянина, але не більше ніж на три роки. 

Пільги, передбачені зазначеною Програмою надаються підприємствами- надавачами послуг за 

рахунок власних коштів з наступним відшкодуванням їх з місцевого бюджету та інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством України. 

Розрахунок витрат, понесених від надання пільг в оплаті спожитих житлово-комунальних 

послуг, підприємствами-надавачами складається щомісяця до 10 числа місяця, наступного за 

звітним, у трьох примірниках і подається до виконавчого комітету Бібрської міської ради для 

подальшого проведення відшкодування цих витрат. 

Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань для компенсації 

за надані пільги в оплаті послуг несуть керівники і головні бухгалтери підприємств-надавачів 

послуг. 

Виконавці Програми 

- виконавчий комітет Бібрської міської ради 

- комунальне підприємство Бібрської міської ради 

 

Фінансове забезпечення Програми 

Реалізація заходів Програми здійснюється відповідно до Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України за рахунок коштів міського бюджету. 

Для забезпечення виконання даної Програми в міському бюджеті на 2016 рік передбачено 

кошти в сумі 20,00 тис.грн. 

 

 

 Секретар Бібрської міскої ради    Н.К.Федущак 


