
ВІДДІЛ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ 
 

Пільги на послуги зв’язку та на встановлення квартирних 

телефонів пільговим категоріям громадян 
 (назва адміністративної послуги) 

1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 
 ветерани війни та 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 

 інваліди військової служби 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання послуги, а 

також вимоги до них 

Підприємства, що надають послуги зв’язку подають до 

районних управлінь соціального захисту населення розрахунки 

щодо вартості послуг, наданих пільговим категоріям, згідно з 

формою «2-пільга» 

3. Порядок та спосіб 

подання документів 

Документи подаються підприємствами, що надають послуги, 

щомісячно до 25 числа на паперових та електронних носіях 

4. Платність (безоплатність) 

надання послуги 

Безоплатно 

 

5. Строк надання послуги По мірі надходження коштів 

6. Результат надання 

послуги 

Перерахування коштів на рахунки підприємств, організацій 

але не пізніше 5-ти днів з дня отримання коштів на розрахунковий 

рахунок районного управління соціального захисту населення 

7. Спосіб та місце 

отримання відповіді 

Письмово, в районному управлінні соціального захисту населення 

8. Перелік підстав для 

відмови у наданні послуги 

1. Подані не всі необхідні документи 

2. Відсутність права на пільгу 

9. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання послуги 

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

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей”, “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” 

Рішення Запорізької міської ради щодо бюджету міста 

Запоріжжя на відповідний рік 

10. Примітка  
 

Ви можете отримати консультацію спеціаліста: 
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