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Шифр
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Назва послуги
Пільга на придбання скрапленого газу особам, які
мають право на пільги

№ послуги
005

І. Платність: безоплатно
ІІ. Необхідні документи:
1. Заява (зразок 1).
2. Довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного
вогнища на твердому паливі.
3. У разі необхідності - декларація про доходи сім’ї пільговика, довідки про доходи
свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість
місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують
відсутність доходів за такий період.
У разі смерті особи – одержувача компенсації члени сім’ї, які проживали разом з ним,
можуть отримати компенсацію на підставі:
1. Заяви одного з членів сім’ї поданої не пізніше закінчення бюджетного періоду;
2. Копії свідоцтва про смерть особи;
3. Довідки про факт проживання членів сім’ї разом з особою, виданої в установленому
порядку.
Особа, яка звертається за призначенням пільги вперше, подає документи, необхідні для
включення інформації про неї до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб,
які мають право на пільги відповідно до Положення про Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117.
При собі мати:
1. Паспорт;
2. Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
3. Реквізити особового соціального рахунку у банківській установі.
ІІІ. Строк надання послуги:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
ІV. Результат надання послуги:
Виплата пільги на придбання скрапленого газу через відділення зв’язку або банківську
установу по мірі надходження коштів.

V. Порядок та спосіб надання документів:
Документи подаються особисто до відділу прийому документів або надсилаються
поштою.
VI. Спосіб отримання відповіді:
Повідомлення про призначення (відмову в призначені) допомоги надсилається через
СМС.
Інформацію про стан виплати допомоги можна отримати на сайті Бердянської міської
ради в розділі «Соціальний захист та пільги» в підрозділі «Персональний кабінет
одержувача допомог, пільг та субсидій».
VII. Підстава:
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №77 «Про затвердження
Порядку надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу за рахунок
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам», редакція від 06.03.2018.;
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 «Про встановлення
мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та
граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій з державного
бюджету місцевим бюджетам», редакція від 02.09.2016; Розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 22.05.2012 № 229 «Про натуральні норми
забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом і граничні показники їх
вартості для надання пільг і житлових субсидій», Постанова Кабінету Міністрів
України від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим
категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»,
редакція від 06.03.2018.

