
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги соціального характеру

„НАДАННЯ ПІЛЬГ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ,
 НА ПРИДБАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА І СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ, НА ПРОЇЗД У

ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ, НА ЗУБОПРОТЕЗУВАННЯ” 

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги соціального характеру /
центр надання адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної

територіальної громади

1 Місцезнаходження 1)  «єдина приймальня громадян» управління соціального
захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою:
пров. Ковальський, 14;
2)  приймально-консультаційний  пункт  в  приміщенні
Управління  адміністративних  послуг  за  адресою:  вул.
Леваневського, 34

2 Інформація  щодо  режиму
роботи 

Режим роботи «єдиної приймальні громадян»:
понеділок - п’ятниця  з 8.30 до 17.00 год., обідня перерва з
13.00 до 13.30 год. 
Режим роботи приймально-консультаційного пункту (вул.
Леваневського, 34):
понеділок - четвер  з 9.00 до 17.00 год., п’ятниця з 9.00 до
16.00 год. обідня перерва з 13.00 до 14.00 год. 

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

Телефони: 39-05-13, 5-45-94
Електронна адреса: uszn@bc-rada.gov.ua
 Адреса сайту: http://uszn.org.ua   

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
соціального характеру

4 Закони України
Закон  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального  захисту»  від  22.10.1993  №  3551-XII;  Закон
України  «Про  основні  засади  соціального  захисту
ветеранів  праці  та  інших  громадян  похилого  віку»  від
16.12.1993  №  3721-XII;  Закон  України  «Про  соціальний
захист  дітей  війни»;  Закон  України  «Про  статус  і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської  катастрофи»  від  28.02.1991  №  796-XII;
Закон  України  «Про  статус  ветеранів  військової  служби,
ветеранів  органів  внутрішніх  справ,  ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний

http://uszn.org.ua/
mailto:uszn@bc-rada.gov.ua
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захист» від 24.03.1998 № 203/98-ВР; Закон України «Про
державну  службу  спеціального  зв’язку  та  захисту
інформації  в  Україні»;  Закон України «Про реабілітацію
жертв  політичних  репресій  на  Україні»;  Закон  України
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
Закон  України  «Про  жертви  нацистських  переслідувань»
від 23.03.2000   № 1584-III; Закон України «Про пожежну
безпеку»; Закон України «Про прокуратуру; Закон України
«Про статус суддів»; Закон України «Про службу безпеки
України»;  Закон  України  «Про  соціальний  і  правовий
захист  військовослужбовців  та  членів  їх  сімей»;  Закон
України «Про правові  засади цивільного захисту»;  Закон
України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон
України  «Про освіту» від  05.09.2017 № 2145-VIII;  Закон
України «Про Державний бюджет України» (далі – закони
України).

5 Акти  Кабінету
Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003р.

№117  «Про  Єдиний  державний  автоматизований  реєстр
осіб,  які  мають  право  на  пільги»;  постанова  Кабінету
Міністрів України від 17.04.2019 р. № 373 «Деякі питання
надання  житлових  субсидій  та  пільг  на  оплату  житлово-
комунальних послуг,  придбання твердого палива і  газу у
грошовій  формі»;  постанова  Кабінету  Міністрів  України
від  06.08.2014  р.  №  409  «Про  встановлення  державних
соціальних  стандартів  у  сфері  житлово-комунального
обслуговування»;  Постанова  Кабінету  Міністрів  України
від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання
пільг  окремим  категоріям  громадян  з  урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї».

Умови отримання адміністративної послуги соціального характеру

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

7 Перелік  необхідних
документів

Для включення до Єдиного державного автоматизованого
реєстру осіб,  які мають право на пільги, пільговик подає
копії  документів,  що підтверджують право пільговика  та
членів його сім'ї на пільги (з пред'явленням оригіналів цих
документів), копію довідки про присвоєння реєстраційного
номера  облікової  картки  платника  податків,  пред'являє
паспорт та надає інформацію про характеристику житла та
послуги, щодо отримання яких він має пільги та реально
ними користується та заяву.
 Декларацію про доходи сім’ї пільговика, якщо  право на
пільгу  визначається з  урахуванням  середньомісячного
сукупного доходу сім'ї.
Заява (письмова)  про  призначення  пільг  на  придбання
твердого палива та скрапленого газу, довідка про наявність
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у  житловому  приміщенні  пічного  опалення  та / або
кухонного вогнища на твердому паливі.

8 Спосіб подання документів Особисте звернення за зареєстрованим місцем проживання
(або  за  фактичним  місцем  проживання,  якщо  особи
перебувають  на  обліку  в  Єдиному  державному
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги,
за фактичним місцем проживання за рішенням комісії).

9 Платність (безоплатність) 
надання 

Адміністративна послуга соціального характеру надається
безоплатно

10 Строк надання Внесення  відомостей  до  Єдиного  державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги,
протягом 1 робочого дня.
Управління соціального захисту населення Білоцерківської
міської  ради  надає  щомісяця  до  27  числа  управителям,
об’єднанням,  виконавцям  комунальних  послуг  списки
пільговиків,  яким  нараховано  пільгу  на  оплату  житлово-
комунальних  послуг  у  поточному  місяці,  у  яких
зазначається форма отримання пільги, та дані про облікові
записи пільговиків, що ведуться АТ “Ощадбанк”.

11 Перелік підстав для 
відмови у наданні 

1)  Пільги  на  оплату  житлово-комунальних  послуг,
придбання  твердого  палива  та  скрапленого  газу,
зубопротезування не надаються, якщо: 
- заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
-  якщо  середньомісячний  сукупний  дохід  перевищує
розмір соціальної податкової пільги.
2)  Пільги на  придбання твердого палива та скрапленого
газу не надаються, якщо: 
для опалення будинку використовується природний газ або
електрична енергія.

12 Результат надання 
адміністративної послуги

- надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг;
- відмова у наданні пільги на оплату житлово-комунальних
послуг;
-  надання  пільги  на  придбання  твердого  палива  та
скрапленого газу;
- відмова у наданні пільги на придбання твердого палива та
скрапленого газу.

13 Способи отримання 
відповіді (результату)

Управління соціального захисту населення Білоцерківської
міської  ради  надає  щомісяця  до  27  числа  управителям,
об’єднанням,  виконавцям  комунальних  послуг  списки
пільговиків,  яким  нараховано  пільгу  на  оплату  житлово-
комунальних  послуг  у  поточному  місяці,  у  яких
зазначається форма отримання пільги, та дані про облікові
записи пільговиків, що ведуться АТ “Ощадбанк”.
У  разі  отримання  пільги  в  безготівковій  формі  АТ
“Ощадбанк”  інформує  протягом  доби  після  здійснення
перерахування  коштів  управителям,  об’єднанням,
виконавцям  комунальних  послуг  пільговика  шляхом
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надсилання йому смс-повідомлення про стан розрахунків
за  послуги  (у  разі  наявності  інформації  про  номер
мобільного  телефону  пільговика).  У  смс-повідомленні
обов’язково  зазначаються  дані  про  наявний  залишок
платежу  за  кожним  видом  послуг  та  перелік  послуг,  за
якими від управителів, об’єднань, виконавців комунальних
послуг АТ “Ощадбанк” не отримані реєстри нарахованих
сум платежів пільговикам;
У разі  отримання  пільги  у  готівковій  формі  зарахування
коштів здійснюється на карткові  рахунки пільговиків  або
доставкою  безпосередньо  за  місцем  проживання
пільговиків через поштові відділення.


