Від 14.11.2018р.
м.Бурштин

Проект № 1356

Про надання пільг з місцевого бюджету та
призначення субсидій пільговій категорії
громадян міста Бурштин та села Вигівка
Керуючись статтею 34, частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу
України, керуючись рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради з метою
посилення соціального захисту пільгових категорій громадян, врахувавши рекомендації
комісії з питань бюджету та економічного розвитку, комісії з питань гуманітарної
політики, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати пільги окремим категоріям громадян, які не отримують пільги за рахунок
коштів державного бюджету, а саме: Почесним громадянам міста; учасникам бойових дій
ОУН- УПА; інвалідам по зору; реабілітованим по ст.3(виселені) громадянам;
військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в АТО та ООС(згідно довідки про
участь в АТО та ООС); сім′ям, члени яких загинули в АТО та ООС; учасникам бойових
дій, які перебували у складі добровольчих формувань в районах проведення АТО та ООС.
2.Відділу соціального захисту населення міської ради проводити відшкодування пільг
за рахунок коштів місцевого бюджету на житлово-комунальні послуги та відшкодування
підприємствам, організаціям та установам - надавачам послуг витрат, пов’язаних з
наданням цих пільг.
3. У разі призначення житлової субсидії особам, доходи яких враховуються під час
призначення житлової субсидії, пільги з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на
управління багатоквартирним будинком, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива не нараховуються протягом періоду отримання житлової
субсидії згідно пункту 5 абз.6 Постанови КМУ від 21.10.1995р. № 848.
4. Рішення міської ради від 22.07.2016р. № 03/15-16 “Про надання пільг з місцевого
бюджету та призначення субсидії пільговій категорії громадян м.Бурштин та с.Вигівка»
вважати таким, що втратило чинність.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Н.Кицелу
та голову комісії з питань гуманітарної політики І.Мазур.

Міський голова

Роксолана Джура

Начальник відділу соціального
захисту населення міської ради

__________ Світлана Коцур
(підпис)

Заступника міського голови

__________ Надія Кицела
(підпис)

Фінансовий відділ

________
(підпис)

Ольга Петровська

Юридичний відділ

________
(підпис)

Володимир Данилюк

