
 

До управління соціального захисту  населення Білоцерківської міської ради 

ЗАЯВА №_______ від_____________ 

про взяття на облік до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають 

право на пільги (пільги на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку )  

_________________________________________________________________________________ 
 (прізвище, ім’я, по батькові) 

Зареєстроване місце проживання:__________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

Фактичне місце проживання:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Категорія пільговика: _________________________________________________________________ 

Серія та номер посвідчення пільговика:__________________________________________________ 

Контактний номер мобільного телефону _________________________________________________  

Паспорт: серія (за наявності) ______ №__________, виданий __________________ __ _______ __ р. 

№ ІD картки __________________________________ 
                                                                                              

Реєстраційний номер облікової картки платника податків  __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
(крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) 

 

 Прошу внести мої відомості до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які 

мають право на пільги та провести розрахунок пільги на оплату житлово-комунальних послуг, 

послуг зв’язку (необхідне підкреслити). 

Прошу в разі надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій готівковій 

формі перераховувати її 

 

            через національного оператора поштового зв’язку №_________________________________ 

 

            на рахунок у банку _____________________________________________________________ 
                                                                        (назва банку) 

                                                    

Відомості про внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку 

води та теплової енергії, плату за абонентське обслуговування (для споживачів комунальних 

послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами), а також про 

житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, що зареєстровані (фактично 

проживають) у житловому приміщенні/будинку (підкреслити потрібне). 
 

Найменування виду послуги,                

внеску тощо 
Номер особового 

рахунку 

Найменування 
організації, що 
надає послуги, 

ОСББ/ЖБК 

Примітки 

1 2 3 4 

Житлова послуга ‒ послуга з управління 
багатоквартирним будинком, витрати на 
управління багатоквартирним будинком, у 
якому створено ОСББ/ЖБК 

   

Послуга з постачання та розподілу 
природного газу 
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Найменування виду послуги,                

внеску тощо 
Номер особового 

рахунку 

Найменування 
організації, що 
надає послуги, 

ОСББ/ЖБК 

Примітки 

Послуга з централізованого 
водопостачання 

   

Послуга з постачання гарячої води    

Послуга з централізованого 
водовідведення 

   

Послуга з постачання теплової енергії    

Послуга з постачання та розподілу 
електричної енергії 

   

Послуга з поводження з побутовими 
відходами (твердими, великогабаритними, 
ремонтними)  

   

Послуга з поводження  з побутовими 
відходами (рідкими) або вивезення рідких 
нечистот 

   

Внески за встановлення, обслуговування 
та заміну вузлів комерційного обліку 
теплової енергії 

   

Внески за встановлення, обслуговування 
та заміну вузлів комерційного обліку 
гарячої води 

   

Внески за встановлення, обслуговування 
та заміну вузлів комерційного обліку 
питної води 

   

Послуги  зв’язку     

 
Характеристика житлового приміщення/будинку: 

Загальна площа_______________кв. м, опалювальна площа _______ кв.м згідно техн. паспорту; 

Будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити); 

Кількість поверхів у будинку________, та житлове приміщення розташоване на _____поверсі. 

 

 

 

 

У разі якщо прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих 

органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, 

прошу розглянути / не розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною ними 

комісією (підкреслити потрібне).  

 

             прошу внести мої відомості до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які 

мають право на пільги та провести розрахунок пільги на оплату житлово-комунальних послуг, 

послуг зв’язку за фактичним місцем проживання; 

 

 прошу продовжити надання пільг з _________________________ __________року за 

фактичним місцем проживання. 
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Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні / будинку, 

даємо згоду на обробку персональних даних про сім’ю,  необхідних для надання пільг, та 

оприлюднення відомостей щодо її  (розміру наданої пільги за адресою домогосподарства). 

 Я також поінформований(а) про інформаційну взаємодію між структурними підрозділами з 

питань соціального захисту населення, Мінсоцполітики, уповноваженим банком, який забезпечує 

банківське обслуговування реалізації механізму надання пільг у грошовій формі, та організаціями, 

що надають послуги, ОСББ/ЖБК, яка здійснюється відповідно до Порядку надання пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 (зі змінами). 

У разі виникнення обставин, які можуть вплинути на отримання пільги (зміна пільгової 

категорії, зміна у складі сім’ї осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому 

приміщенні / будинку; зміна адреси зареєстрованого (фактичного) місця проживання, зміна в 

переліку отримуваних житлово-комунальних послуг), зобов’язуюся протягом місяця письмово 

повідомити про це управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради.  

У разі виникнення обставин зміни виплатних реквізитів мого банківського рахунку   

зобов’язуюся протягом 10 днів письмово повідомити про це структурний підрозділ з питань 

соціального захисту населення. 

 

«_____» ________________ 20____ р.  ___________________           __________________ 
            (підпис) 

 

 

 

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято ______________20___р.  та зареєстровано в журналі 

 за №________. Додатково для розгляду заяви необхідно до ____ __________20___р. подати такі 

документи:__________________________________________________________ 

Дата _________ ________________20__р. 

Ознайомився (лась) __________________ 

 

        ______________________________     _________________________________________ 
               (підпис, прізвище та ініціали заявника)                                   (підпис, прізвище та ініціали уповноваженої особи) 
 

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято ______________20___р.  та зареєстровано в журналі 

 за №________. Додатково для розгляду заяви необхідно до ____ __________20___р. подати такі 

документи:___________________________________________________________________________ 

Дата _________ ________________20__р. 

Ознайомився (лась) __________________ 

 

        _____________________________________     _________________________________________ 
               (підпис, прізвище та ініціали заявника)                                               (підпис, прізвище та ініціали уповноваженої особи) 

 

 


