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Назва послуги

№ послуги

Субсидія для відшкодування витрат на придбання скрапленого
015
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
I. Платність: безоплатно.
ІI. Необхідні документи:
1.Заява (зразок 1).
2. Декларація про доходи та майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні,
встановленої форми (зразок 2).
3.Довідка про доходи (за попередній календарний рік) - у разі зазначення в декларації інших
отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах
соціального страхування тощо.
4.Довідка про склад сім'ї зареєстрованих у житловому приміщенні, при необхідності з
вказівкою наявності пічного опалення житла (довідка дійсна протягом одного місяця).
5. Договір найму (оренди) житла (за наявності).
При собі мати: документ, що засвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, реквізити особового соціального рахунку банківської установи
ІІІ. Строк надання послуги:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
ІV. Результат надання послуги:
Призначення (відмова в призначені) субсидії.
V. Порядок та спосіб подання документів:
Документи подаються однією із зареєстрованих у житловому приміщенні особою, можуть бути
надіслані поштою або в електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних
систем, зокрема з використанням електронного цифрового підпису.
VI. Спосіб отримання відповіді:
Інформація про призначення (відмову в призначені) допомоги надсилається через СМС. Після
чого повідомлення про призначення (відмову в призначені) допомоги можна отримати в
управлінні праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради.
Отримати інформацію про стан виплати допомоги можна на сайті Бердянської міської ради в
розділі Соціальний захист та пільги” в підрозділі “Персональний кабінет одержувача допомог,
пільг та субсидій”.
VІІ. Підстава:
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.95 № 848 «Про спрощення Порядку надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», редакція від
01.05.2018.
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