
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Восьма сесія                                                              Восьмого скликання 

 

28.05.2021                                                                                                       №101 

 

Про звернення депутатів  
Андрушівської міської ради  
Кабінету Міністрів України з  
питань надання населенню субсидій 

 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», врахувавши звернення голови фракції Європейська 
Солідарність Пашинської Т.В., міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити текст звернення депутатів Андрушівської міської ради ради до 
Кабінету Міністрів України з питань надання населенню субсидій (додається). 
2.Доручити міському голові Галині БІЛЕЦЬКІЙ підписати звернення. 
3.Начальнику загального відділу Андрушівської міської ради Гриневич М.С. 
оформити звернення у відповідності до вимог законодавства та забезпечити його 
надіслання до Кабінету Міністрів України. 

 

Міський  голова                                                                       Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 

 

 

 



Звернення 
депутатів Андрушівської міської ради до Кабінету Міністрів України  

стосовно врегулювання проблемних питань оновленого механізму 
отримання житлових субсидій 

 

 З 1 травня 2021 року Уряд запровадив по суті нову систему призначення 
житлових субсидій.  Зміна від 19.05.2021 визначено, що розгляд питань щодо 
призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які 
отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, 
проводитиметься без звернень громадян, окрім домогосподарств, яким житлова 
субсидія надавалася у грошовій безготівковій формі, була призначена за 
фактичним місцем проживання осіб та без урахування окремих осіб з числа 
зареєстрованих.  

Одним ударом для субсидіантів стало рішення Уряду щодо скасування 
діяльності та повноважень комісій, утворених місцевими органами влади, щодо 
прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за 
наявності умов, за яких така субсидія не призначається. Дані  комісії розглядали 
різні життєві ситуації претендентів на субсидії, винятки з правил та особливості 
кожної родини. Ліквідація комісій може призвести до втрати права на отримання 
допомоги від держави значної кількості українців. 
 Метою діяльності влади повинна бути допомога громадянам у непрості 
часи пандемії, підвищення цін, тарифів на житлово-комунальні послуги, газ та 
електрику для населення. 

З огляду на вищевикладене, ми, депутати Андрушівської міської ради 
восьмого скликання просимо Кабінет Міністрів України вирішити питання   
створення вказаних вище комісій у органах місцевого самоврядування з метою  
надання ними висновків та пропозицій при призначенні житлових субсидій в 
окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається. 

Сподіваємося на підтримку та взаєморозуміння. 
 Ухвалено рішенням восьмої сесії Андрушівської міської ради восьмого 
скликання від 28.05.2021 №101. 

 
 
Міський голова         Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 

 


