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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

 

Надання пільг населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива  

 (назва адміністративної послуги) 

Управління соціального захисту населення Ужгородської райдержадміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги 

1. Місце знаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

88000, м. Ужгород, вул. Станційна, 56, 

відділ персоніфікованого обліку осіб, які мають право 

на пільги 

2. Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок - п’ятниця: з 8-00 до 17-00 (за виключенням 

державних свят), обідня перерва з 12-00 до 13-00 

 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної 

пошти та веб-сайт 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

2-69-42, e-mail: upsznuzhrda@i.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про 

Державний бюджет України», Закон України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

Закон України «Про соціальний захист дітей війни», 

Закон України «Про жертви нацистських 

переслідувань», Закон України «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку», Закон України « Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», Закон України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  Закон України 

«Про статус ветеранів військової служби і ветеранів 

органів внутрішніх справ та їх соціальний захист»,  

Закон України «Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні», Закон України «Про пожежну 

безпеку», Закон України « Про прокуратуру», Закон 

України  « Про статус суддів», Закон України «Про  

державну службу спеціального зв’язку та захисту 

інформації в  Україні», Закон України « Про правові 

засади цивільного захисту», Закон України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей»,Закон України «Про службу безпеки 

України», Закон України  «Про охорону дитинства», 

Гірничий закон України,  Закон України «Про міліцію», 



Закон України «Про освіту»,  Закон України «Про 

культуру», Закон України «Про  бібліотеки та 

бібліотечну систему»,  Основи законодавства України 

про охорону здоров`я, Закон України «Про захист 

рослин». 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. 

№117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр 

осіб, які мають право на пільги»,  Постанова Кабінету 

Міністрів України від 04.06.2015р. № 389 «Про 

затвердження Порядку надання пільг окремим 

категоріям громадян з урахуванням середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї» 

6. Акти центральних 

органів виконавчої влади 

 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ 

органів місцевого 

самоврядування 

 

 

 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Звернення до органу заявника 

9. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної 

послуги, а також вимоги 

до них 

Заява та декларація про сукупний дохід сімї,  довідка 

про склад сім’ї; довідка міської або селищної або  

сільської ради про наявність у житловому приміщенні 

пічного  опалення і користування скрапленим газом в 

поточному році; заява про перерахування коштів на 

особовий рахунок пільговика в установі 

уповноваженого банку  або  через поштове відділення 

зв'язку . 

10. Порядок та спосіб 

надання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

Подання  вищезазначених документів. 

 

 

 

 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

12. Строк надання  

адміністративної послуги 

Протягом 10 календарних днів призначаються 

компенсаційні виплати 

13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Послуга не надається у разі подання встановленого 

переліку документів не у повному обсязі 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Виплата компенсації на придбання скрапленого газу 

заявнику  

15. Способи отримання 

відповіді ( результату) 

Надання довідки 

 

16. Примітка У відповідності до ст.55 Конституції України кожному 

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, посадових чи службових 

осіб 

 



ДЕКЛАРАЦІЯ 

про доходи сім’ї пільговика 

Заповнюється особою, яка має право на пільги з оплати послуг за користування житлом, 

комунальних послуг, паливом, скрапленим газом, телефоном, а також послуг із встановлення 

квартирних телефонів 

До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення 

___________________________________________________________________________ 
                    (районна/міська держадміністрація, виконавчий комітет міської ради) 

 

Розділ I. Загальні відомості 

1.___________________________________________________________________________ 
                                                           (прізвище, ім’я, по батькові пільговика) 

2. Місце 

проживання:__________________________________________________________________ 
(поштовий індекс, населений пункт, 

_____________________________________________________________________________ 
вулиця, будинок, корпус, квартира) 

3. Члени сім’ї пільговика, на яких поширюються пільги і які проживають разом з 

пільговиком  

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Ступінь родинного 

зв’язку 
Дата 

народження 

Ідентифікаційний 

номер 
Примітки 

     

     

     

     

     

     

Розділ II. Доходи пільговика і членів його сім’ї, на яких поширюються пільги і які 

проживають разом з пільговиком  

з__________  20__ р. до ___________  20__ р.  

Прізвище, ініціали 
Відомості про доходи 

вид доходу розмір доходу джерело доходу 

    

    

    

    

    

    

    

Я усвідомлюю, що в разі подання мною неповних чи недостовірних відомостей про доходи 

мені може бути відмовлено в наданні пільг або припинено їх надання.  

__________________                              __________________ 
       (підпис заявника)                                                                      (дата) 



                                                                                                                                                    ЗРАЗОК 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про доходи сім’ї пільговика 

Заповнюється особою, яка має право на пільги з оплати послуг за користування житлом, 

комунальних послуг, паливом, скрапленим газом, телефоном, а також послуг із встановлення 

квартирних телефонів 

До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення   

Управління соціального захисту населення Ужгородської райдержадміністрації 

 

Розділ I. Загальні відомості 

1.  Іванов Іван Іванович 
                                                           (прізвище, ім’я, по батькові пільговика) 

2. Місце проживання:   

89411,  с. Камяниця, вул. Нова, 5, Ужгородськогорайону 
 

3. Члени сім’ї пільговика, на яких поширюються пільги і які проживають разом з пільговиком  

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Ступінь 

родинного 

зв’язку 

Дата 

народження 

Ідентифікаційний 

номер 
Примітки 

Іванов Іван Іванович заявник 12.01.1955 2356452314  

Іванова Олена Олегівна дружина 02.03.1963 4535128947  

Іванова Ольга Іванівна дочка 05.06.1999   

Іванов Дмитро Іванович син 07.08. 2003   

     

     

Розділ II. Доходи пільговика і членів його сім’ї, на яких поширюються пільги і які проживають разом 

з пільговиком  

з 01.07  2015р. до 31.12.2015  р.  

Прізвище, ініціали 
Відомості про доходи 

вид доходу розмір доходу джерело доходу 

Іванов І. І пенсія 23589,00 Пенсійний фонд  

Ужгородського району 

Іванова О.О. зарплата 30256,00 ЗАТ «АВЕ» 

Іванова О.І. степендія 12300,00 УжНУ 

    

    

    

    

Я усвідомлюю, що в разі подання мною неповних чи недостовірних відомостей про доходи 

мені може бути відмовлено в наданні пільг або припинено їх надання.  

__________________                                                                                       15.01.2016_ 
       (підпис заявника)                                                                                                                                       (  дата) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


