
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління праці та 
соціального захисту населення 
виконавчого комітету 
Смілянської міської ради 
08.04.2021 № 9-ОД

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги

„НАДАННЯ ПІЛЬГИ НА ПРИДБАННЯ'ТВЕРДОГО ПАЛИВА, У ТОМУ 
ЧИСЛІ РІДКОГО, СКРАПЛЕНОГО БАЛОННОГО ГАЗУ ДЛЯ

ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ»

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Смілянської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та /  або центру надання адміністративних послуг)

Ін ф ор м ац ія  про су б ’єк т  н адан н я  а д м ін істр а ти в н о ї п осл уги  та  /  або ц ен тр  н адан н я
ад м ін істр а ти в н и х  п осл уг

1 Місцезнаходження 20701, м. Сміла, вуя. Михайла Дорошенка, буд.4
? Інформація щодо режиму 

роботи
Понеділок -  четвер з 8.00 до 17.15 
П ’ятниця з 8.00 до 16.00 
Обідня перерва з 13.00 до 14.00 
Субота, неділя - вихідний

3 Телефон / факс, електронна 
адреса, офіційний та веб- 
сайт

тел./факс: (04733) 24487 
Е -таіІ: 03195791@таИ§оу.иа

Н о р м а ти в н і акти , я к и м и іегл а м ен ту єть ся  н адан н я  а д м ін іст р а т и в н о ї п осл уги

4 Закони України Закони України:
„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” від 22.10.1993 № 3551-ХІІ,
„Про жертви нацистських переслідувань” від 23.03.2000 № 
1584-ПІ,
„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-ХІІ,
„Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких 
інших осіб та їх соціальний захист” від 24.03.1998 № 
203/98-ВР,
„Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІИ.

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 
№ 373 „Деякі питання надання житлових субсидій та пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання



2 Г

твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі», 
постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 
389 „Про затвердження Порядку надання пільг окремим 
категоріям громадян з урахуванням середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї»,
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 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».

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України від
21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про 
призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, 
пільг, зареєстрований у Міністерстві юстиції України
28.04.2015 за № 475/26920

У м о в и  отр и м ан н я  а д м ін іст р а т и в н о ї п осл уги

7 Підстава для отримання Звернення громадян, які мають право на пільги за 
соціальною ознакою відповідно до законів України.

8 Перелік необхідних 
документів

- заява (письмова) для призначення пільги на придбання 
твердого палива і скрапленого газу (далі -  заява),
- довідка про наявність у житловому приміщенні пічного 

опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі,
- довідка з банківської установи, у якій зазначаються 
виплатні реквізитні.

9 Спосіб подання документів Заява та документи, необхідні для призначення пільг, 
подаються особою суб’єкту надання адміністративної 
послуги:

через уповноважених осіб виконавчого комітету 
Смілянської міської ради за попереднім записом.

поштою або в електронній формі через Єдиний 
державний веб-портал електронних послуг „Портал Дія”, 
офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними 
інформаційні системи органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, а також інформаційні системи 
Мінсоцполітики (з накладенням кваліфікованого 
електронного підпису) (у разі технічної можливості)*

10 Платність (безоплатність) 
надання

Адміністративна послуга надається безоплатно

11 Строк надання Нарахування пільги здійснюється до 25 числа звітного 
місяця у якому подано заяву.

12 Перелік підстав для відмови 
у наданні

Пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу 
не надаються, якщо:

заявник не перебуває на обліку в Єдиному 
державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають



з *

право на пільги;'
середньомісячний дохід сім’ї пільговика в 

розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, 
який дає право на податкову соціальну пільгу, якщо 
пільги надаються залежно від доходу сім’ї;

для опалення будинку використовується інші види 
опалення;

у заявника відсутні реквізити рахунку, відкритого в 
уповноваженому банку;

домогосподарство користується житловою 
субсидією.

13 Результат надання 
адміністративної послуги

Надання пільги на придбання твердого палива та 
скрапленого газу / відмова у наданні пільги на придбання 
твердого палива та скрапленого газу

14 Способи отримання 
відповіді (результату)

Уповноважена особа виконавчого комітету Смілянської 
міської ради -  провідний спеціаліст відділу 
персоніфікованого обліку пільгових категорій населення 
управління праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Смілянської міської ради (фронт- 
офіс) інформує заявника особисто або за наявним у 
особовій справі телефоном.

* До утворення територіальних органів Національної соціальної сервісної служби та 
початку виконання відповідних функцій у  повному обсязі заява та документи, необхідні для 
призначення пільг, можуть подаватись особою до органу соціального захисту населення 
районної у  мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської 
ради міста обласного значення, районної у  місті (у разі утворення) ради.

Т


