
       

 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Восьма сесія                                                            Восьмого скликання 

 

28.05.2021                                                                                                       №102 

 

Про звернення депутатів Андрушівської  
міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів 

України щодо захисту соціальних прав громадян 

 

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 до 
Президента України Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів України 
щодо захисту соціальних прав громадян (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 надсилання адресатам. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питаньзаконності, правопорядку, запобігання корупції, депутатської етики та 
місцевого самоврядування (Савенко О.Ю.) та секретаря міської ради 
Прокопенко О.В. 
 

Міський  голова                   Не прийнято                        Галина БІЛЕЦЬКА 

 

  

 

 

 

 

                                                                  



ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Андрушівської міської ради до Президента України 
Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів України щодо захисту 

соціальних прав громадян 

 
 На сьогодні в Україні складається ситуація, яка зачіпає соціальні права 
українців.  
 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.  
 В той же час, велика кількість отримувачів субсидій мають все ж подати 
заяви в управління соцзахисту. З метою забезпечення рівних прав громадян, 
дотримання їх безпеки тощо необхідно врегулювати питання щодо надіслати 
поштою нових форми заяв і декларацій адресно до тих, хто має їх заново 
подавати, забезпечити комфортні умови для прийому громадян, включаючи 
заходи безпеки від зараження на короновірус, оновити програмне 
забезпечення місцевих органів влади для автоматичного розрахунку субсидій 
на новий сезон. 
 Верховній Раді необхідно терміново внести зміни до Державного 
бюджету України 2021 року з метою збільшення на 10 млрд. грн. видатків на 
субсидії. Збільшення видатків здійснити за рахунок зменшення фінансування 
Офісу Президента, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Офісу Генерального Прокурора. 
 Вимагаємо також притягнути до відповідальності осіб. які ініціювали 
внесення на розгляд Уряду постанови, що обмежувала право українців на 
соціальну допомогу і створила напругу у суспільстві. 

Ухвалено рішенням восьмої сесії Андрушівської міської ради восьмого 
скликання від 28.05.2021 №102. 

 

За дорученням депутатів міської ради 

 

Міський голова                       Не прийнято Галина БІЛЕЦЬКА 

  


