
                                                         УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА 

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХIIІ СЕСІЯ, VIII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 30  вересня 2021 р.                             м. Стрий                                                  №  573

Про звернення депутатів Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської 
областіVIІI скликання до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо необхідності
 підвищення пенсій і виплати додаткової 
пенсії у 2021 році

Розглянувши звернення депутатівфракції ПП «Європейська Солідарність» 
у Стрийській міській радіщодо необхідності підвищення пенсій і виплати 
додаткової пенсії у 2021 році, керуючись  Конституцією України, статтею 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад» та Регламентом Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області VIІI скликання, Стрийська міська 
рада вирішила:
1.Підтримати звернення депутатів фракції ПП «Європейська Солідарність» у 
Стрийській міській раді до Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо необхідності підвищення пенсій і виплати 
додаткової пенсії у 2021 році(додається).
2.Звернення депутатів направити до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України
3.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Стрийської міської 
ради М.Берника.

Міський голова                                                             Олег КАНІВЕЦЬ



ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Стрийськоїміської ради Стрийського району Львівської
областіVIІI скликання до ПрезидентаУкраїни, Верховної Ради 

України, КабінетуМіністрів України щодо необхідності
підвищення пенсій і виплати додатковоїпенсії у 2021 році

Ми, депутати Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 
області, які представляють інтереси Стрийської територіальної 
громади,звертаємось до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України з вимогою вжити термінових заходів з покращення 
соціального стану людей пенсійного віку.  
Саме ці люди є найменш захищеними соціальними групами. 

Насамперед, це стосується скорочення категорій, які мають право на 
отримання субсидій за спожиті ЖК послуги, скорочення фінансування 
субсидій.

Соціальне становище пенсіонерів також суттєво погіршилось у зв’язку з 
підвищенням цін на товари першої необхідності. 

У зв’язку з цим, вимагаємо вжити термінових заходів для забезпечення 
додаткових виплат пенсіонерам.

Закликаємо Вас здійснити у листопаді 2021 року виплату «13 пенсії» 
пенсіонерам, пенсія яких нижче середньої, тобто нижче 3866,8 грн. Для 
забезпечення цих виплат необхідно використати частину коштів, отриманих від 
МВФ на подолання наслідків пандемії, адже ці кошти мають піти людям.

 З повагою, 
 депутати фракції ПП «Європейська Солідарність»
 у Стрийській міській раді VIIІ скликання 

Підтримано рішенням ХІІІ сесії 
VIІI демократичного скликання

 Стрийської міської ради
Стрийського району 

від  30 вересня 2021 № 573.


