
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  

«НАДАННЯ ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У 

БОЙОВИХ ДІЯХ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ ТА ТЕРИТОРІЯХ ПРОВЕДЕННЯ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ\ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ НА СХОДІ 

УКРАЇНИ КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, 

ТВЕРДОГО ПАЛИВА ТА СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ» 

 
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та / або центру надання адміністративних послуг)  

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання 

адміністративних послуг  

1 Місцезнаходження  69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська,26 

2 Інформація щодо 

режиму роботи  

Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер        з 8.00 до 17.00 

П’ятниця                                                        з 8.00 до 15.45               

3 Телефон / факс, 

електронна адреса, 

офіційний та веб-сайт  

тел.\факс (061) 764-17-51, (061) 226-06-92 

е-mail:    upszn2301@ukr.net     або   reception.uszno@zp.gov.ua 

офіційний сайт:  http://upszno.zp.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» від 22.10.1993 №3551-XII, 

5 Акти місцевих органів 

виконавчої влади \ 

органів місцевого 

самоврядування 

Рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 №135 «Про 

затвердження Цільової програми соціальної підтримки 

населення Запорізької області «Назустріч людям» на 2020-2024 

роки", розпорядження голови Запорізької обласної державної 

адміністрації від 29.04.2020 № 168 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для 

надання членам сімей загиблих ветеранів війни, які брали участь 

у бойових діях на території інших держав та територіях 

проведення антитерористичної операції\операції об’єднаних сил 

(далі – АТО/ООС) на сході України, компенсації вартості 

житлово-комунальних послуг та твердого палива і скрапленого 

газу в розмірі додаткової 50-відсоткової знижки в межах норм, 

передбачених чинним законодавством» 

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для отримання  Наявність відповідного статусу та документів, які дають право 

на отримання компенсації вартості житлово-комунальних 

послуг та твердого палива і скрапленого газу в розмірі 

додаткової 50-відсоткової знижки в межах норм;  

перебувати на обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги 

7 Перелік необхідних 

документів 

-  заява, яка подається щороку; 

-  копію банківських реквізитів 

8 Спосіб подання 

документів 

Заява та документи подаються заявником особисто суб’єкту 

надання адміністративної послуги 

9 Платність 

(безоплатність) надання  

Безоплатно 

 

10 Строк надання  Після надходження коштів з обласного бюджету 
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11 Перелік підстав для 

відмови у наданні  

-    подання документів не в повному обсязі 

- не перебування на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги 

12 Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Зарахування коштів компенсації на банківський рахунок 

заявника 

13 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Усно або письмово 

 

 

Ви можете отримати консультацію спеціаліста: 

 


