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Версія 02 

 

Компенсація на придбання твердого палива  

та скрапленого газу особам, які мають право на пільги 
 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Дніпровському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Комунарівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району 

  

1. Місцезнаходження 

(адреса), режим роботи, 

довідковий телефон, 

адреса електронної пошти 

та веб-сайту виконавчого 

органу міської ради, що 

надає послугу   
 

Адреси, довідкові телефони, адреса електронної пошти 

управлінь праці та соціального захисту населення по районах міста  

додаються (інформаційна картка № 91)  

Графік прийому громадян:  

Понеділок - четвер: з 8.00 до 17.00  

П'ятниця: з 8.00 до 15.45  

2. Перелік категорій 

одержувачів послуги 
 ветерани  війни 

 особи,  на  яких  поширюється  дія  Законів 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії  їх 

соціального захисту" та "Про жертви нацистських 

переслідувань"     

 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 

віднесені до категорій 1, 2  та їх вдови 

 ветерани військової служби та органів внутрішніх 

справ та їх вдови 

 багатодітні сім’ї та діти з багатодітних сімей      
 

3. *Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання послуги, а також 

вимоги до них 

1.Заява. 

2. Паспорт громадянина України. 

3. Документ, що підтверджує право пільговика та 

членів його сім’ї на пільги. 

4.Довідка, в якій вказано, що будинок в якому мешкає 

пільговик має пічне   опалення, не газифікований. 

4. Порядок та спосіб подання 

документів 

     Документи подаються громадянином або законним 

представником особисто до управління соціального 

захисту населення за зареєстрованим місцем 

проживання. 

      Громадяни України, що переселилися з тимчасово 

окупованої території чи районів проведення 

антитерористичної  операції, повинні за фактичним  

місцем проживання  перебувати  на  обліку  в  

районному управлінні соціального захисту населення. 

5. Платність (безоплатність) 

надання  послуги 
Безоплатно  

6. Строк надання послуги По мірі надходження субвенцій з Державного 

бюджету. 

7. Результат надання  послуги Виплата компенсації або вмотивована відмова. 

8. Способи та місце Компенсація перераховується на рахунки, відкриті 
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отримання відповіді 

(результату) 

заявником в одному з  уповноважених банків або через 

поштове відділення. 

9. Перелік підстав для 

відмови у наданні послуги 

1. Подані не всі необхідні документи. 

2. Відсутність права.  

10. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання послуги  

 

Бюджетний Кодекс України 

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" 

Закон України "Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів  внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист" 

Закон України "Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи" 

Закон України "Про охорону дитинства"  

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003  

№ 117 "Про Єдиний державний автоматизований 

реєстр осіб, які мають право на пільги" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002  

№ 256 "Про затвердження Порядку фінансування 

видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів із 

виконання державних програм соціального захисту 

населення за рахунок субвенцій з державного 

бюджету"   

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 

№ 558 "Про схвалення Прогнозу економічного і 

соціального розвитку України на 2017 рік та основних 

макропоказників економічного і соціального розвитку 

України на 2017-2019 роки"  

 Примітка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


