
                                                                         
 

РІШЕННЯ 
тридцять сьома  сесія VІ скликання 

 
  від  06.11.2014 р. №1663 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
З метою соціальної підтримки та соціального захисту учасників 

антитерористичної операції (далі - АТО) та членів їх сімей, родин загиблих 
учасників АТО та враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 20 
серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу 
учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», керуючись п.22 ч.1 
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні",  Коростенська 
міська рада 
    ВИРІШИЛА: 
 
 
         1.  Затвердити Порядок надання пільг на оплату за житлово-комунальні 
послуги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам 
сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції (Додається).  
 
         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Якубовського Л. 
    
 
 
Міський голова                                                                            В.Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                         В.Ходаківський 
 

Заступник міського голови                                                                                                 Л. Якубовський 

 

Начальник фінансового управління                                                                                   Л.Щербанюк 
 

Начальник управління житлово-комунального 
господарства                                                                                                                          В.Мартинюк                                                                                                                                           
Начальник юридичного відділу                                                                                          Т.Камінська 
 

Про затвердження Порядку надання пільг на 
оплату за житлово-комунальні послуги 
учасникам антитерористичної операції, 
членам їх сімей та членам сімей загиблих під 
час участі в антитерористичній операції 



   Додаток   до   рішення   37   сесії 
   Коростенської  міської  ради  VI  
   скликання від 06.11.2014р. №1663 

 
 
 

ПОРЯДОК  
надання пільг на оплату за житлово-комунальні послуги учасникам 

антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих 
під час участі в антитерористичній операції. 

 
1. Порядок надання пільг на оплату за житлово-комунальні послуги 

учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей 
загиблих під час участі в антитерористичній операції (далі – Порядок), 
визначає механізм надання 100 - відсоткової знижки з 01.11.2014 р. по 
28.02.2015 року на оплату за утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій, централізованого водопостачання та водовідведення, 
централізованого опалення та постачання гарячої води та вивезення твердих 
побутових відходів учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей 
та членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції, 
зареєстрованих у м. Коростені. 

 
2. Право на вище зазначену знижку на оплату за утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій, централізованого водопостачання та 
водовідведення, централізованого опалення та постачання гарячої води і 
вивезення твердих побутових відходів з 01.11.2014 р. по 28.02.2015 року 
надається учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам 
сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції за місцем 
реєстрації у м. Коростені (незалежно від кількості зареєстрованих у 
житловому приміщенні/будинку осіб та загальної площі житла). 

 
           3. У разі реєстрації учасників антитерористичної операції та членів їх 
сімей за різними адресами у м. Коростені право на надання пільг на оплату за 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, централізованого 
водопостачання та водовідведення, централізованого опалення та постачання 
гарячої води та вивезення твердих побутових відходів відповідно до Порядку 
надається лише на одне житлове приміщення/будинок за вибором (незалежно 
від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та 
загальної площі житла). 

 
4. До членів сім’ї учасників антитерористичної операції належать 

дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років) та батько/мати у разі 
спільного проживання. 

 
5. До членів сім’ї загиблих під час участі в антитерористичній 

операції належать дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років), а у разі 
якщо не перебували у шлюбі належать мати /батько. 

 



6. Для надання пільг на оплату за користування житлово-
комунальними послугами  особи, зазначені у пунктах 2, 4, 5 цього Порядку, 
подають заяву  керівнику підприємства-надавача послуг та  до заяви такі 
документи: 

6.1. Копію паспорта (1, 2, та сторінки, в яких зазначено місце 
реєстрації). 

6.2. Копію ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган 
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). 

6.3.  Оригінал довідки з місця реєстрації про склад сім’ї (форма № 3). 
6.4.  Копію довідки про участь в антитерористичній операції, видану 

та скріплену печаткою уповноважених органів, зокрема: Міністерства 
оборони України (військовими комісаріатами, військовими частинами, 
тощо), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 
Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо або їх 
територіальними органами (надалі – уповноважені органи). 

6.5. Копію свідоцтва про смерть (для членів сім’ї загиблих під час 
участі в антитерористичній операції). 

 
7. При поданні копій документів заявники надають їх оригінали для 

огляду та засвідчення цих копій. 
 
8. Надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, у т.ч. ОСББ, централізованого водопостачання та водовідведення, 
централізованого опалення та постачання гарячої води і вивезення твердих 
побутових відходів з 01.11.2014 р. по 28.02.2015 року, відносять суми коштів 
на вищенаведене надання пільг, на свої витрати. 

 
9. Якщо у житловому приміщенні/будинку є зареєстровані особи, які 

мають право на пільги, передбачені законодавством України та місцевими 
нормативно-правовими документами, і користуються ними, сума, яка 
підлягає звільненню згідно з цим Положенням, визначається з урахуванням 
наявних пільг. 

 
 
 
 
 

        Секретар міської ради     В.В. Ходаківський 


