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Заява 

 
Відповідно до абзацу другого пункту 7 Порядку надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 квітня 2019р. № 373 (із змінами), прошу здійснити виплату пільги з оплати 

житлово-комунальних послуг у грошовій готівковій формі. 

Кошти перерахувати на мій поточний рахунок, який відкрито                                                

у ________________________________________________________________________       

                             (найменування установи уповноваженого банку)                                                     

поточний рахунок № ____________________________________________________ 

Ознайомлений із вимогами пунктів 7, 19 Порядку надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг у грошовій формі. 

Згідно із Законом України “Про захист персональних даних” даю згоду управлінню 

соціального захисту населення на обробку моїх персональних даних, необхідних для 

проведення виплати пільги у грошовій готівковій формі. 

Мої особисті персональні дані також можуть надаватись третім особам, які 

безпосередньо пов’язані із реалізацією зазначеної виплати. 

 

Дата __________                                                                                             Підпис___________ 

Управління соціального захисту населення 
Автозаводського  району  м. Кременчука 

(виконкому,  райдержадміністрації) 
 

_________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові пільговика) 

 

_________________________________________
 

_________________________________________
(Адреса реєстрації (проживання)) 

 

_________________________________________
 

Паспорт  серії ________ № ________________ 
 

Статус відповідно до якого надаються пільги  
 

________________________________________ 
Номер мобільного телефону 

 

________________________________________ 
(За наявності) 

 
 



Зворотній бік заяви 

Витяг  
з Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019р. № 373                      

(із змінами) 
Пункт 7 

За заявою пільговика, поданою структурному підрозділу з питань соціального захисту 

населення до 15 жовтня (15 травня), у якій зазначаються виплатні реквізити, виплата пільги 

здійснюється у грошовій готівковій формі з початку опалювального (неопалювального) сезону. 

Виплата пільг у грошовій готівковій формі здійснюється шляхом перерахування 

управліннями соціального захисту населення коштів на рахунок пільговика, відкритий в установі 

уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта” (пункт 14).  

Одночасно звертаємо увагу, що у разі подання заяви після 15 жовтня (15 травня) протягом 

опалювального (неопалювального) сезону пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом 

перерахування коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає за 

місяцем подання заяви. В такому разі отримувати пільги у готівковій формі через виплатні 

об’єкти АТ «Укрпошта» пільговики матимуть можливість після закінчення опалювального 

(неопалювального) періоду, шляхом подання до 15 травня (до 15 жовтня) до територіального 

управління соцзахисту населення відповідної заяви.  

 Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця 

вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, 

об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою. 

У разі отримання від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг до  1 жовтня та 

до 1 травня інформації про наявність простроченої понад два місяці (на дату надання такої 

інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів), строк позовної давності якої не 

минув, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у пільговиків, які 

отримують пільгу у готівковій формі, виплата пільги з наступного опалювального 

(неопалювального) сезону здійснюється у грошовій безготівковій формі. 

Пункт 19 

Пільговик зобов’язаний повідомляти структурному підрозділу з питань соціального захисту 

населення про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг. 

Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика, на вимогу 

структурного підрозділу з питань соціального захисту населення повертаються пільговиком до 

державного бюджету. 

У разі відмови пільговика добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) 

пільги питання про її примусове стягнення вирішується у судовому порядку. 

Дата________________                                                                   Підпис_____________ 




