
 

Інформація 

про виконання  Положення про порядок звільнення учасників бойових 

дій АТО/ООС, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) під час 

участі в АТО/ООС та учасників АТО/ООС, членів їх сімей – мешканців 

Івано-Франківської міської територіальної громади від сплати за 

житлово-комунальні послуги на 2021-2025 роки (затверджене рішенням 

Івано-Франківської  міської ради від 24.12.2020р. № 354-3) 
 

          У департаменті соціальної політики виконкому Івано-Франківської 

міської ради створено міський інформаційний центр для учасників АТО/ООС 

та членів їх сімей та запроваджено роботу «Єдиного вікна» з надання пільг з 

оплати за житлово-комунальні послуги учасникам АТО/ООС та членам їх 

сімей. 

Від сплати за житлово-комунальні послуги звільняються: 

-Учасники бойових дій АТО/ООС та члени їх сімей; 

-Члени сімей загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній 

операції; 

-Учасники АТО/ООС та члени їх сімей до отримання статусу учасників 

бойових дій АТО/ООС. 

Пільги учасникам бойових дій АТО/ООС, членам їх сімей надаються у 

розмірі 75% з державного бюджету та 25% з бюджету Івано-Франківської 

міської територіальної громади, а членам сімей загиблих   (померлих) під час 

участі в антитерористичній операції у розмірі 50% з державного бюджету та 50 

% з бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади.  

Пільга учасникам АТО/ООС та членам їх сімей надається з бюджету 

Івано-Франківської міської територіальної громади в розмірі 100% до 

отримання учасниками АТО/ООС посвідчень учасників бойових дій. 

Учасники бойових дій АТО/ООС, члени їх сімей, члени сімей загиблих                  

(померлих) під час участі в антитерористичній операції мають право на 

звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги з моменту їх реєстрації 

департаментом соціальної політики та підприємствами, які надають житлово-

комунальні послуги.     

 

Для відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на оплату за 

житлово-комунальні послуги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей, членам 

сімей загиблих в АТО/ООС та учасникам бойових дій з коштів бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади  у 2021 році профінансовано 

організаціям – надавачам послуг за надані пільги: 7 млн. 402 тис. 600 грн.                                                                                                                        

Тис.грн. 

Категорія Кількість 

осіб 

% в 

межах 

норм 

спожив

ання 

Нараховано в 

2021 році 

Відшкодов

ано в 

2021р. 

 

 

Учасники АТО/ООС 

та члени їх сімей 

158 100 1762,3 1441,2 

Члени сімей  73 50 338,8 226,6 



 

 

 

 

 

         

 

 

 

загиблих в 

АТО/ООС 

Учасники бойових 

дій та члени їх сімей 

2285 25 7881,5 5734,8 

Всього 2516 - 9982,6 7402,6 


