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версія 02

Надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу у грошовій формі
1.

Порядок та спосіб
подання документів

Документи подаються особисто, за пред’явленням документа,
що посвідчує особу, або через законного представника, за
пред’явленням документів, що посвідчують особу та
повноваження.
Для призначення пільги на придбання твердого палива і
скрапленого газу пільговики або їх законні представники
звертаються за зареєстрованим місцем проживання (за
фактичним місцем проживання – якщо особи перебувають на
обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб,
які мають право на пільги за фактичним місцем проживання)

2.

Перелік документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

1. Заява про призначення пільги за встановленою формою.
2. Довідка про наявність у житловому приміщенні пічного
опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.
3. Паспорт громадянина України (копія).
4. Посвідка на постійне проживання (копія) – для іноземців.
5. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової
картки платника податків (не надається особою з ID-карткою,
у якої є відмітка РНОКПП, та особою, яка через свої релігійні
або інші переконання відмовляється від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податку,
офіційно повідомила про це відповідні органи державної
влади) (копія).
6. Документ, що підтверджує право на отримання пільг
(копія).
7. Декларація про доходи сім’ї пільговика за 6 місяців, що
передують місяцю звернення (подають учасники війни до
сукупного доходу яких, крім пенсії, входить заробітна плата;
особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, через
хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час
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виконання службових обов’язків; багатодітні сім’ї, прийомні
сім’ї до складу сім’ї яких входять працездатні особи).
8. Підтверджуючі довідки про зазначені в декларації доходи
(крім пенсії та соціальної допомоги) або документи, що
підтверджують відсутність доходів (для працездатних осіб)
(копія трудової книжки – за наявності та ін.).
9. Заява з банку для проведення соціальних виплат.

3.

4.

5.

Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги
Строк надання
адміністративної
послуги

Перелік підстав для
відмови у наданні
адміністративної
послуги

Примітка: копії звіряються з оригіналами
Безоплатно

10 календарних днів (за умови подання заяви з усіма
необхідними документами)
У разі подання неповного та невідповідного пакету
документів строк подання додаткових документів може бути
продовжено до одного місяця
1. Особою, протягом місяця з дня звернення, не подано
повний пакет документів, передбачений законодавством.
2. Особа не відноситься до категорії пільговиків, що мають
право на пільги на придбання твердого палива і скрапленого
газу у грошовій формі.
3. Особа отримує субсидію на придбання твердого палива і
скрапленого газу.

СМС-повідомлення про призначення пільг на придбання
твердого палива та скрапленого газу або мотивована відмова у
наданні пільг на придбання твердого палива та скрапленого
газу в письмовій формі
Особисто пільговику, за пред’явленням документа, що
7.
Способи отримання
відповіді (результату) посвідчує особу або його законному представнику, за
пред’явленням документів, що посвідчують особу та
повноваження
1. Бюджетний кодекс України
8.
Акти законодавства,
що регулюють порядок 2. Кодекс Цивільного захисту України
3. Закони України:
та умови надання
- «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
адміністративної
від 22.10.1993 № 3551-XII;
послуги
- «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000
№ 1584-III;
- «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993
№ 3721-XII;
- «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991
№ 796-XII;
- «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких
6.

Результат надання
адміністративної
послуги
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9.

Відповідальний за
виконання

інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998
№ 203/98-ВР;
- «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III;
- «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995
№ 32/95-ВР;
- «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI;
- «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII;
- «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
від 19.11.1992 № 2801-ХІІ.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2012
№ 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення
населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і
скрапленим газом та граничних показників їх вартості для
надання пільг і житлових субсидій»
5. Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у
грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17.04.2019 № 373 (зі змінами)
Управління соціального захисту населення Автозаводського
району Департаменту соціального захисту населення
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району
Полтавської області
м. Кременчук, проспект Свободи, 66
тел.: (0536) 758684, тел./факс: (0536) 758683,
E-mail: 26218015@mail.gov.ua Код ЄДРПОУ 26218015
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