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Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 
04.03.2014 №85 «Про затвердження Порядку організації роботи управлінь праці 
та соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах міста з 
підприємствами-надавачами послуг щодо звернень громадян з питань надання 
пільг на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку» 
 

 

У зв’язку з тим, що  набула чинності постанова Кабінету Міністрів України 

від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі», та передачею 

повноважень щодо розрахунку пільг на оплату житлово-комунальних послуг 

управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах 

міста, виконавчий комітет Запорізької міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 04.03.2014 №85 «Про затвердження Порядку 

організації роботи управлінь праці та соціального захисту населення Запорізької 

міської ради по районах міста з підприємствами-надавачами послуг щодо 

звернень громадян з питань надання пільг на житлово-комунальні послуги та 

послуги зв’язку». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. 

 

 

Міський голова В.В.Буряк 
 
 



Пояснювальна записка 
до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про втрату 
чинності рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 04.03.2014 
№85 «Про затвердження Порядку організації роботи управлінь праці та 
соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах міста з 
підприємствами-надавачами послуг щодо звернень громадян з питань надання 
пільг на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку» 

 
 

З 01.10.2019 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 

17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг у грошовій формі» (далі-Постанова). 

Згідно Постанови, управління самостійно  проводять розрахунок розміру 

пільг на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які 

мають право на пільги. 

У зв’язку з новим механізмом нарахування та виплати пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг, пропонується рішення виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 04.03.2014 №85 «Про затвердження Порядку 

організації роботи управлінь соціального захисту населення Запорізької 

міської ради по районах міста з підприємствами-надавачами житлово-

комунальних послуг щодо звернень громадян з питань надання пільг на 

житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку» вважати таким, що втратило 

чинність. 

 

 
Начальник управління  
соціального захисту  
населення Запорізької  
міської ради О.Я.Полковнікова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


