
Додаток 4  

до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста 

Запоріжжя на 2016-2018 роки 

 

 

Порядок проведення розрахунків по відшкодуванню витрат за надання 

пільг на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком за 

листопад-грудень 2017 року 

 

Відшкодування витрат за надання пільг населенню на оплату послуги з 

управління багатоквартирним будинком за листопад-грудень 2017 року 

проводиться  щомісяця шляхом перерахування управліннями праці та 

соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах міста (далі-

органи соціального захисту населення) грошових коштів на рахунки 

управителів багатоквартирних будинків, яких призначено згідно рішення 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 01.09.2017 №520 «Про 

призначення управителів багатоквартирних будинків міста Запоріжжя» (далі-

управителі). 

 

Органи соціального захисту населення: 

До 28 числа кожного місяця направляють надавачам послуг списки осіб, 

які мають право на пільги (з урахуванням доходу, без урахування доходу) та 

список пільговиків, яким призначено субсидію (з урахуванням вимог п.4 

Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення 

порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива» (зі змінами)); 

Укладають договори з управителями на відшкодування витрат за 

надання пільг населенню на оплату послуги з управління багатоквартирним 

будинком за листопад-грудень 2017 року; 

Щомісяця складають акти звіряння з управителями щодо стану 

проведення розрахунків по відшкодуванню витрат за надання пільг населенню 

на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком; 

Щомісяця до 10 числа надають заявки на фінансування до управління 

соціального захисту населення міської ради; 

Після надходження фінансування перераховують кошти на рахунки 

управителів. 

 

Управителі: 

Щомісяця до 5 числа, що настає за звітним, надають до органів 

соціального захисту населення розрахунки на відшкодування витрат за 

надання пільг населенню на оплату послуги з управління багатоквартирним 

будинком на паперових носіях та в електронному форматі *.dbf.  
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Підписують договори з органами соціального захисту населення на 

відшкодування витрат за надання пільг населенню на оплату послуги з 

управління багатоквартирним будинком за листопад-грудень 2017 року; 

Відображають суми нарахованої пільги населенню на оплату послуги з 

управління багатоквартирним будинком на особових рахунках пільговиків та у 

рахунках на оплату послуги за відповідний місяць; 

Щомісяця підписують акти звіряння з органами соціального захисту 

населення щодо стану проведення розрахунків по відшкодуванню витрат за 

надання пільг населенню на оплату послуги з управління багатоквартирним 

будинком; 

Щомісяця на останню дату місяця по факту отримання коштів на свої 

рахунки, подають звіт до органів соціального захисту населення про 

зарахування коштів на особові рахунки пільговиків. 

 

 

Секретар міської ради Р.О.Пидорич 

  


