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Для включення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги, 
(постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117) 

пільговики надають такі документи:

Для студентів:

повне найменування та код згідно з

ЄДРПОУ вищого навчального

закладу або його відокремленого

структурного підрозділу,

копія реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків, 

копія паспорта громадянина 

України (свідоцтва про народження 

дитини), 

копії документів, що підтверджують 

право для отримання соціальної 

стипендії. 

Для осіб постраждалих учасників 

масових акцій громадського протесту:

копія паспорту, 

копія реєстраційного номеру облікової 

картки платника податків, 

копія документа, що посвідчує особу 

іноземця або особу без громадянства, 

особу, яку визнано в Україні біженцем 

або особою, яка потребує додаткового 

захисту.



Для пільговика:

заява за формою, встановленою

Мінсоцполітики,

копії документів, що підтверджують право

пільговика та членів його сім’ї на пільги (з

пред’явленням оригіналів зазначених документів),

копія документа, що засвідчує реєстрацію

особи у Державному реєстрі фізичних осіб -

платників податків

копія паспорт,

інформація про характеристику житла і

послуги, щодо отримання яких він має право на

пільги та якими користується, та будь-який

офіційний документ, що підтверджує фактичне

місце проживання (за потреби).



ПОРЯДОК 

надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї
(постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389)

До членів сім’ї пільговика під час

надання пільг належать особи:

дружина (чоловік);

їх неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти,

визнані особами з інвалідністю з

дитинства I та II групи або

особами з інвалідністю I групи;

непрацездатні батьки;

особа, яка перебуває під опікою

або піклуванням пільговика та

проживає разом з ним.

До сукупного доходу сім’ї пільговика

включаються нараховані:

1) пенсія;

2) заробітна плата;

3) грошове забезпечення;

4) стипендія;

5) соціальна допомога (крім одноразових 

допомог);

6) доходи від підприємницької діяльності;

7) допомога по безробіттю та інші виплати, 

що здійснюються фондами соціального 

страхування.





Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого 
палива і скрапленого газу у грошовій формі

(постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373)

Цей Порядок визначає механізм використання коштів на:

на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного
обліку, а також житлово-комунальних послуг, а саме:
- житлових послуг - послуг з управління багатоквартирним будинком;
- комунальних послуг - послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання
та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води,
централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з
побутовими відходами;

на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного
обліку, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий)
кооператив (далі - об’єднання), та витрат на комунальні послуги в такому будинку;

на придбання твердого палива і скрапленого газу.



Пільги:
на оплату житлово-комунальних послуг надаються щомісяця у грошовій формі 
(готівковій або безготівковій), 
на придбання твердого палива і скрапленого газу один раз на рік - у грошовій 
готівковій формі.

Для призначення пільги на ЖКП у 

безготівковій формі надається заява 

встановленої форми. 

Для виплати в готівковій формі пільговик 

подає заяву до структурному підрозділу з 

питань соціального захисту населення до 

15 жовтня (15 травня), у якій зазначаються 

виплатні реквізити. Виплата пільги 

здійснюється у грошовій готівковій формі з 

початку опалювального 

(неопалювального) сезону. У разі подання 

заяви після 15 жовтня (15 травня) протягом 

опалювального (неопалювального) 

сезону пільга надається у грошовій 

готівковій формі шляхом перерахування 

коштів на рахунок пільговика в 

уповноваженому банку з місяця, що 

настає за місяцем подання заяви.

Для призначення пільги на придбання твердого палива 

і скрапленого газу пільговики або їх законні представники 

звертаються за зареєстрованим місцем проживання 

(або за фактичним місцем проживання за рішенням 

комісій) з відповідною заявою, до якої додається довідка 

про наявність у житловому приміщенні пічного опалення 

та / або кухонного вогнища на твердому паливі.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту 

населення, посадові особи виконавчого органу 

щомісяця складають списки осіб (із зазначенням 

пільгових категорій) для призначення пільг на придбання 

твердого палива і скрапленого газу (далі - список).

Список, підписаний сільським, селищним, міським 

головою (іншою уповноваженою особою) та завірений 

печаткою (у разі наявності), щомісяця до 23 числа 

подається структурному підрозділу з питань соціального 

захисту населення.





ДЯКУЮ

ЗА УВАГУ!


