
                                                                           
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Дванадцята  сесія                                                                       Восьмого скликання          
  
01.10.2021                                                                                                №17    

 

Про звернення депутатів Андрушівської  

міської ради до Президента України  

Володимира Зеленського, Кабінету 

Міністрів України, Верховної Рада України  

щодо необхідності підвищення пенсій і  

виплати додаткової пенсії у 2021 році 

 

Віідповідно до Конституції України, статей 26, 49, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення голови 

депутатської фракції «Європейська Солідарність Андрушівської міської ради 

восьмого скликання Пашинської Т.В. та рекомендації постійної комісії з питань 

освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної 

політики, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Схвалити текст звернення депутатів Андрушівської міської ради ради до 

Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО, Кабінету Міністрів України 

та Верховної Ради України щодо необхідності підвищення пенсій і виплати 

додаткової пенсії у 2021 році (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 Президента України, Кабінету Міністрів України та 

Верховної Ради України. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної 

політики (Паламар С.І.) та секретаря міської ради Прокопенко О.В. 

 

Міський голова                                                         Галина БІЛЕЦЬКА     
 

 



         

ЗВЕРНЕННЯ  

депутатів Андрушівської міської ради восьмого скликання до  

Президента України, Кабінету Міністрів України та  

Верховної Ради України 

 

Ми, депутати Андрушівської міської ради, які представляють інтереси 

мешканців Андрушівської міської ради, звертаємось до Президента України 

Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради 

України з вимогою вжити термінових заходів з поліпшення соціального стану 

людей пенсійного віку. Саме ці люди складають найменш захищені соціальні 

групи. 

Останнім часом органи державної влади своїми рішеннями суттєво 

погіршили соціальне становище людей пенсійного віку. Насамперед, це 

стосується штучного скорочення категорій, які мають право на отримання 

субсидій за спожиті житлово-комунальні послуги, скорочення фінансування 

субсидій. 

Соціальне становище пенсіонерів також суттєво погіршилось із-за 

підвищення цін на товари першої необхідності та незначну індексацію пенсій. 

У зв’язку із наведеним вимагаємо вжити термінових заходів для 

забезпечення додаткових виплат пенсіонерам, у тому числі здійснити у 

листопаді-грудні 2021 року виплату «13 пенсії» пенсіонерам, пенсія яких нижче 

середньої.  

 

 

За дорученням депутатів Андрушівської міської ради восьмого скликання 

 

 

Міський голова                                                         Галина БІЛЕЦЬКА     

 


