
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

03-02. ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ НАДАННЯ ПІЛЬГ НА ПРИДБАННЯ ТВЕРДОГО
ПАЛИВА І СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Гребінківської міської
ради

Управління соціального захисту населення Гребінківської РДА
(суб’єкт надання адміністративних послуг)

1 Місцезнаходження 37400, Полтавська область, Гребінківський район,
 м.Гребінка, вул.Ярослава Мудрого,35.

2 Інформація щодо режиму 
роботи 

Понеділок, вівторок з 9.00 год - до 16.00 год.
Середа, п’ятниця з 8.00 - до 15.00 год.
Четвер з 9.00 - до 20.00 год.
Субота з 9.00 – до 13.00 год.
Неділя – вихідний.
Без обідньої перерви.

3 Телефон / факс, електронна  
адреса, офіційний веб-сайт 

Тел.:92578
Веб-сайт:http://www.hrebinka.org.ua/
Електронна пошта:13956272@mail.gov.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, „Про жертви
нацистських переслідувань” від 23.03.2000   № 1584-III, „Про
основні  засади соціального захисту ветеранів праці  та  інших
громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993 № 3721-XII,
„Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-
XII, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх  справ,  ветеранів  Національної  поліції  і  деяких
інших осіб та їх соціальний захист” від 24.03.1998 № 203/98-
ВР, „Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII, „Про бібліотеки і
бібліотечну  справу”  від  27.01.1995  № 32/95-ВР,  „Про  захист
рослин”  від  14.10.1998         № 180-XIV,  „Про  охорону
дитинства”  від  26.04.2001  № 2402-III,  „Про  культуру”  від
14.12.2010  №  2778-VI,  „Основи  законодавства  України  про
охорону  здоров’я”  від 19.11.1992  №  2801-XII  (далі  –  закони
України)

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  31.01.2007  № 77
„Про  затвердження  Порядку  надання  пільг  на  придбання
твердого  палива  і  скрапленого  газу  за  рахунок  субвенцій  з
державного бюджету місцевим бюджетам”, постанова Кабінету
Міністрів  України  від  04.06.2015  № 389  „Про  затвердження
Порядку  надання  пільг  окремим  категоріям  громадян  з
урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї”

Умови отримання адміністративної послуги

6 Підстава для отримання Звернення громадян, які мають право на пільги за соціальною 

http://www.hrebinka.org.ua/
mailto:hrebinka_cnap_mr@ukr.net


ознакою відповідно до законів України

7 Перелік необхідних 
документів

Заява (письмова) про призначення пільг, довідка про наявність
у житловому приміщенні  пічного опалення та/або кухонного
вогнища на твердому паливі

8 Спосіб подання документів Особисте звернення за зареєстрованим місцем проживання 
(або за фактичним місцем проживання, якщо особи 
перебувають на обліку в Єдиному державному 
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за 
фактичним місцем проживання за рішенням комісій, утворених
місцевими держадміністраціями та органами місцевого 
самоврядування)

9 Платність (безоплатність) 
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

10 Строк надання Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення
протягом 10 днів з дати затвердженнякерівником структурного 
підрозділу з питань соціального захисту населення списку осіб 
(із зазначенням пільгових категорій) для призначення пільг на 
придбання твердого палива і скрапленого газу інформує особу 
про призначення (непризначення) пільги на придбання 
твердого палива і скрапленого газу

11 Перелік підстав для відмови 
у наданні 

Пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу не 
надаються, якщо: 
заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному 
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
для опалення будинку використовується природний газ або 
електрична енергія

12 Результат надання 
адміністративної послуги

Надання пільги на придбання твердого палива та скрапленого 
газу / відмова у наданні пільги на придбання твердого палива 
та скрапленого газу

13 Способи отримання відповіді
(результату)

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення
інформує особу про призначення (непризначення) пільги на 
придбання твердого палива і скрапленого газу, самостійно 
обираючи форму повідомлення (в паперовому або 
електронному (за наявності електронної адреси) вигляді або 
смс-повідомлення)


