
                                                           Управлінню соціального захисту населення 

                                                        Долинської районної державної адміністрації 

                                                                                   (найменування структурного підрозділу 

                                                                                                   з питань соціального захисту населення) 

 

  

ЗАЯВА 

 Про виплату пільг у грошовій безготівковій та готівковій формі 

 Від_______________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по-батькові у родовому відмінку) 

  

Зареєстроване (фактичне) місце проживання ______________________________________________________________ 

(вулиця, номер будинку, квартири) 

_____________________________________________________________________________ 

(населений пункт) 

Номер мобільного телефону_____________________________________________________ 

  

Паспорт: серія _______ № _________________ 

  

Виданий _____________________________________________________________________ 

(ким і коли) 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________________ 

(крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) 

  

  

Прошу виплачувати мені пільги на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій готівковій формі шляхом перерахування 

коштів: 

На особовий рахунок №________________________________________________________ 

Відкритий в ___________________________________________________________________ 

                                                              (назва банку) 

Через підприємство зв`язку______________________________________________________ 

  

  

Прошу виплачувати мені пільги на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій безготівковій формі шляхом 

перерахування коштів через АТ «Ощадбанк». 

  

Характеристика житлового приміщення / будинку: 

загальна площа _____кв. метрів; опалювана площа ____ _кв. метрів; 

будинок індивідуальний чи багатоквартирний (підкреслити потрібне); 
кількість поверхів у будинку __________. 

  

Найменування виду послуги, внеску тощо Номер 

особового 

рахунку 

Найменування 

організації, що надає 

послуги, ОСББ/ЖБК 

Примітки 

1 2 3 4 

Житлова послуга - послуга з управління 

багатоквартирним будинком, витрати на 

управління багатоквартирним будинком, у якому 

створено ОСББ/ЖБК 

      



Послуга з постачання та розподілу природного газу       

Послуга з централізованого водопостачання       

Послуга з постачання гарячої води       

Послуга з централізованого водовідведення       

Послуга з постачання теплової енергії       

Послуга з постачання та розподілу електричної 

енергії 

      

Послуга з поводження з побутовими відходами       

Внески за встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку теплової енергії 

      

Внески за встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку гарячої води 

      

Внески за встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку питної води 

      

Плата за абонентське обслуговування за послугою з 

централізованого водопостачання 

      

Плата за абонентське обслуговування за послугою з 

централізованого водовідведення 

      

Плата за абонентське обслуговування за послугою з 

постачання гарячої води 

      

Плата за абонентське обслуговування за послугою з 

постачання теплової енергії 

      

Плата за абонентське обслуговування за послугою з 

поводження з побутовими відходами 

      



У разі якщо прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади / 

органів місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути / не розглядати мою заяву відповідними 

органами або утвореною ними комісією (підкреслити потрібне). 

Я та члени моєї сім'ї, на яких поширюються пільги, даємо згоду на обробку, використання  та зберігання персональних 

даних,необхідних для призначення пільг, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

Я ознайомлений з тим, що з 01.05.2016 вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів від 27.04.2016 №319 «Про внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою передбачено що у разі призначення субсидії пільги з оплати 

житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані/фактично 

проживають у житловому приміщенні (будинку), у період її отримання не нараховуються. 

У разі виникнення обставин, які можуть вплинути на отримання пільг (зміна складу сім'ї, зміна місця реєстрації, видів 

житлово-комунальних послуг, пільгової категорії тощо), зобов'язуюсь протягом місяця повідомити про це структурний 

підрозділ з питань соціального захисту населення. 

Повідомлений (-на) про припинення пільг у грошовій готівковій формі у разі виникнення просроченої понад місяць 

заборгованості з оплати послуг(внесків, платежів), сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (у 

2019р. -340грн.) виплата пільги з наступного місяця здійснюватиметься у грошовій безготівковій формі. 

  

________________ _________р.                                                          __________________ 

                                                                                                                                  (підпис)  



Додаток 

до Порядку 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про доходи сім’ї пільговика 

Заповнюється особою або законним представником особи, яка має право на пільги з оплати послуг за користування житлом, 

комунальних послуг, паливом, скрапленим газом, телефоном, послуг з установлення квартирних телефонів та інші види пільг 

відповідно до законодавства. 

До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення 

___________________________________________________________________________ 

                    (районна/міська держадміністрація, виконавчий комітет міської ради) 

Розділ I. Загальні відомості 

1.___________________________________________________________________________ 

                                                        (прізвище, ім’я, по батькові пільговика) 

2. Місце проживання:__________________________________________________________________ 

(поштовий індекс, населений пункт, 

_____________________________________________________________________________ 

вулиця, будинок, корпус, квартира) 

3. Члени сім’ї пільговика 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Ступінь родинного зв’язку Дата народження Ідентифікаційний номер Примітки 

         

          

          

          

          

          

Розділ II. Доходи пільговика і членів його сім’ї 

з__________  20__ р. до ___________  20__ р. 

Прізвище, ініціали Відомості про доходи 

вид доходу розмір доходу джерело доходу 



        

        

        

        

        

Я усвідомлюю, що в разі подання мною неповних чи недостовірних відомостей про доходи мені може бути відмовлено в наданні 

пільг або припинено їх надання. 

__________________                           __________________ 

       (підпис заявника)                                                                   (дата) 

  

 

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 36 від 27.01.2016} 

 

 
 


