
ВІДДІЛ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ 
 

Пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу 

у грошовій формі 
 (назва адміністративної послуги) 

1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 
 ветерани війни  

 жертви нацистських переслідувань 

 особи, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, віднесені до 

І та ІІ категорії та їх вдови 

 ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, 

Національної поліції і деякі інші особи та їх вдови 

 багатодітні сім’ї 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання послуги, а 

також вимоги до них 

1. Заява 

2. Паспорт громадянина України 

3. Документ, що підтверджує право пільговика та членів його сім’ї  

на пільги 

4. Довідка про наявність у житловому приміщенні пічного 

опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі 

5. Копія банківських реквізитів 

3. Порядок та спосіб 

подання документів 

Пільговик звертається до структурного підрозділу з питань 

соціального захисту населення 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 (далі - Реєстр), за фактичним 

місцем проживання за рішенням комісій  

4. Платність (безоплатність) 

надання послуги 

Безоплатно 

 

5. Строк надання послуги Пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу 

надаються один раз на рік у грошовій готівковій формі. 

Виплата пільг у грошовій готівковій формі здійснюється 

шляхом перерахування структурним підрозділом з питань 

соціального захисту населення коштів на рахунок пільговика, 

відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні 

об’єкти АТ “Укрпошта”. Відшкодування поштових витрат АТ 

“Укрпошта” здійснюється структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення за рахунок коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій 

громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у 

грошовій формі. 

6. Результат надання 

послуги 

Мінсоцполітики після надходження узагальнених заявок 

щодо потреби в коштах на виплату пільг готівкою протягом двох 

робочих днів перераховує відповідні кошти регіональним органам 

соціального захисту населення. 

Регіональні органи соціального захисту населення не пізніше 

ніж протягом наступного робочого дня перераховують кошти на 

рахунки структурних підрозділів з питань соціального захисту 

населення. 

Структурні підрозділи з питань соціального захисту 

населення протягом двох робочих днів виплачують пільгу у 

грошовій готівковій формі пільговикам шляхом перерахування 

коштів на рахунок пільговика 

7. Спосіб та місце Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення 



отримання відповіді інформує особу про призначення (непризначення) пільги на 

придбання твердого палива і скрапленого газу 

8. Перелік підстав для 

відмови у наданні послуги 

1. Подані не всі необхідні документи 

2. Відсутність права 

9. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання послуги 

Бюджетний кодекс України 

Закони України: “Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний 

захист”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про охорону 

дитинства” 

Постанови Кабінету Міністрів України: «Деякі питання 

надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу 

у грошовій формі» від 17 квітня 2019 р. № 373; «Про затвердження 

Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї» від 4 червня 2015 р. № 

389; «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги» від 29.01.03 № 117 

10. Примітка У разі смерті пільговика, якому нараховано пільги, зазначені 

у частині п’ятій статті 51 Бюджетного кодексу України, члени сім’ї 

померлого, які проживали разом з ним, можуть отримати кошти 

готівкою на придбання твердого палива і скрапленого газу або 

тверде паливо і скраплений газ у натуральному вигляді на підставі: 

 заяви одного з членів сім’ї, поданої не пізніше закінчення 

бюджетного періоду; 

 копії свідоцтва про смерть пільговика; 

 довідки про факт проживання членів сім’ї разом з пільговиком, 

виданої в установленому порядку. 
 

Ви можете отримати консультацію спеціаліста: 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1584-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n870

