
 
 

 
    

            Проєкт 
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від                            №  

м. Краматорськ      

 
Про надання права управлінню праці 

та соціального захисту населення 

Краматорської міської ради надавати 

пільги на оплату житлово - 
комунальних послуг та на придбання 

твердого палива і скрапленого газу 

особам з інвалідністю по зору 

у 2022 році 
 
 
З метою підвищення життєвого рівня осіб з інвалідністю по зору першої та другої 

групи, дітей з інвалідністю по зору до 18 років, на виконання розпорядження голови обласної 

державної адміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 20 грудня 

2021 року № 1270/5-21 « Про обласний бюджет на 2022 рік», керуючись постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 «Про встановлення мінімальних норм 

забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх 

вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам», ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
виконком міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Надати право управлінню праці та соціального захисту населення у 2022 році (з 01 

січня 2022 року по 31 грудня 2022 року) за заявою громадян призначати за рахунок коштів, 

передбачених в субвенції з обласного бюджету до бюджету територіальної громади, пільги 

на оплату житлово – комунальних послуг та на придбання твердого палива і скрапленого 

газу особам з інвалідністю по зору першої та другої групи, дітям з інвалідністю по зору до 18 

років, що мешкають в сім’ях, які на час звернення (на час надання пільги) не отримують 

житлову субсидію (незалежно від причини неотримання): 
1) пільги у розмірі 50 відсоткової знижки на оплату житлово – комунальних послуг на 

соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово – комунальними 

послугами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року 

№409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово – комунального 

обслуговування»;  
2) пільги у розмірі 50 відсоткової знижки на придбання (у разі, коли житлове 

приміщення не забезпечується електро -, тепло – або газопостачанням для опалення) 

твердого палива та скрапленого газу (пільга надається у вигляді грошової компенсації, 

виходячи з норми забезпечення сім’ї – 2 тони вугілля і 2 балони скрапленого газу на 

домогосподарств, за цінами, затвердженими відповідними постановами Кабінету Міністрів 

України для розрахунку пільг і житлових субсидій, що надаються населенню у 2022 році). 
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 2. Управлінню праці та соціального захисту населення забезпечити (Гришичева): 
 

1) організацію роботи щодо призначення пільг по оплаті за комунальні послуги 

особам з інвалідністю по зору першої та другої групи, дітям з інвалідністю по зору до 18 

років та відшкодування на оплату житлово – комунальних послуг підприємствам, 

організаціям та установам – надавачам послуг витрат, пов’язаних з наданням цих пільг, 

шляхом щомісячного надання списків пільговиків та розмірів нарахованих пільг відповідно 

кожній організації за видами послуг; 
2) перерахування коштів субвенції обласного бюджету до місцевого бюджету шляхом 

передачі підприємствам, організаціям та установам – надавачам житлово – комунальних 

послуг на підставі відповідних розрахунків. 
 
3. Фінансовому управлінню (Саєнко) здійснювати фінансування управління праці та 

соціального захисту населення фактично нарахованих сум пільг на оплату житлово-
комунальних послуг особам з інвалідністю по зору першої та другої групи, дітям з 

інвалідністю по зору до 18 років, які компенсуються за рахунок субвенцій з обласного 

бюджету, на підставі відповідних розрахунків за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом повноважень. 
 
 
Міський голова Олександр ГОНЧАРЕНКО 



 
 

 


