
 

  

    

 

  
ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   
 № 159 

Затверджена рішенням 
виконкому міської ради  
від 02.10.2019 № 347 

Центр надання   
адміністративних послуг  
виконкому Пирятинської  

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  
тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 
Е-mail: cnap@pyryatyn-mrada.gov.ua 

Графік  роботи:  
Понеділок – з 08-00 до 17-00 
Вівторок  – з 08-00 до 17-00 
Середа – з 08-00 до 17-00 
Четвер – з 08-00 до 20-00  
П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00 
 Субота - з 08-00 до 14-00 

Призначення субсидії для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового  

1.  

 
 

Перелік документів, 
необхідних для 

(надання) отримання  
послуги 

1. Заява встановленого зразка (затверджена 
Постановою КМУ  від 27.04.2016 № 319). 
2. Паспорт громадянина України та його копія.  
3. Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися 
за призначенням житлової субсидії (затверджена 
Постановою КМУ  від 26.06.2015 № 475). 
4. Довідки про доходи (за 2 квартали перед зверненням) 
- у разі зазначення у декларації інших отриманих 
доходів, інформація про які відсутня у 
ДФС,  Пенсійному фонді України, фондах соціального 
страхування тощо і відповідно  до законодавства не 
може бути отримана за запитом структурного 
підрозділу з питань соціального захисту населення. 
5. Договір найму (оренди) житла (за наявності). 

2.  
Порядок та спосіб їх 

подання  

Заява з доданими документами надається заявником 
особисто чи уповноваженою ним особою або 
надсилається поштою цінним листом з описом 
вкладення та повідомленням про вручення 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  
Безкоштовно  

  
4.  

Строк надання послуги, 
а також строк здійснення 
дій, прийняття рішень у 
процесі надання послуги 

Протягом 10 робочих днів після надходження заяви зі 
всіма необхідними документами 

 документами.  
 

5.  

Перелік підстав для 
відмови у наданні 

послуги  

1. Якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому 
приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично 
проживають), яким нараховується плата за житлово-
комунальні послуги, протягом 12 місяців 
перед  зверненням за призначенням субсидії 
(призначенням субсидії без звернення) здійснив 



купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), 
автомобіля, транспортного засобу (механізму), 
будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового 
вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту 
квартири  (будинку) або автомобіля, 
транспортного  засобу (механізму), телефонного (в тому 
числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних 
послуг у межах соціальної норми житла та соціальних 
нормативів користування житлово-
комунальними  послугами та медичних послуг, 
пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, 
яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень; 
2. Відсутність рішень відповідних районних  комісій 
про призначення (непризначення) субсидії, як 
вийняток; подання житлово-експлуатаційних 
організацій, житлово-будівельних (житлових) 
кооперативів, об’єднань співвласників 
багатоквартирного будинку та організацій, що надають 
житлово-комунальні послуги, щодо 
неуплати  відповідної частки житлово-комунальних 
послуг за винятком випадків, пов’язаних із затримкою 
виплати заробітної плати, пенсії  тощо, яка 
підтверджується відповідними документами.  
3. Якщо громадянин приховав або свідомо подав 
недостовірні дані про доходи (не зазначив один із видів 
доходів) та майновий  стан, що впливає на встановлення 
права на субсидію.  
4. Наявність простроченої понад 2 місяці заборгованості 
з оплати послуг (при подовженні призначення на 
наступний термін). 
5. У разі переїзду сім’ ї в іншу місцевість та настання 
обставин, що унеможливлюють надання субсидії 
(зокрема смерть одинокої особи); заява уповноваженого 
власника (співвласника) житла, наймача житла у 
державному та громадському житловому  фонді, члена 
житлово -будівельного кооперативу, власника      
співвласника)  житлового приміщення – з місяця, що 
настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено 
заявою. 
6. У разі коли через несплату громадянином відповідної 
частки житлово-комунальних послуг надання субсидії 
для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг припинено, громадянин набуває 
право на її призначення на наступний період після 
подання документів, що підтверджують погашення 
заборгованості, яка виникла за період отримання 
субсидії. 

6.  Результат, який отримає 
одержувач послуги 

Призначення субсидії або письмова відповідь 

7. 

Способи отримання 
відповіді (результату)  

Повідомлення про призначення субсидії (відмову у 
призначенні) видається (надсилається поштою) 
одержувачу, про що робиться відповідний запис у 
журналі видачі довідок та повідомлень  



8. 

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 

умови  
надання послуги  

 

Законом України „Про житлово-комунальні послуги“;  
Постанова КМУ від 21.10.1995 № 848; Наказ 
Міністерства праці та соціальної політики України від 
28.04.2004 № 95  

9. Право на оскарження 

Суб’єкт звернення має право  подати скаргу:     на дії 
чи бездіяльність адміністраторів керівнику ЦНАП або 
міському голові; 
на отриманий через ЦНАП результат послуги до 
суб’єкта надання послуги, до міського голови та в 
судовому порядку 

10. 
Відповідальний за 
виконання  

  

Управління соціального захисту населення 
Пирятинської райдержадміністрації 
37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Ярмаркова,41 
тел. (05358) 20462 
           Графік роботи:  
Понеділок – з 08-00 до 17-00 
Вівторок  – з 08-00 до 17-00 
Середа – з 08-00 до 17-00 
Четвер – з 08-00 до 17-00 
П’ятниця  –  з 08-00 до 16 -00 

 

    

  

                                                 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


