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ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

Ай 2021 року

Про затвердження Порядку/ видані довідки про 
наявність у житловому приміщенні пічного 
опалення та/або кухонного вогнища на 
твердому паливі

№ЧЧ

Керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Украші”, 
ст. 1 Закону України «Про звернення громадян», п, ЗЛ Порядку наданнж пільг на 
оплат>̂  житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого 
газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Ічііністрів У країни від 
17.04,2019 № 373, зі змінами, з метою надання пільг на оплату придбання твердого 
палива у грошовій формі та врег}^лювання питань видачі довідок громадзшам

ВИКОНЛВ^ШЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
В И Р І Ш И В :

1. Затвердити Порядок видачі довідки про наявність у житловою/ приміщенні 
пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі згідно з 
додатком 1.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників селищного
голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Селищний голо
/-V  Г '  і

Василь КОВЕНЬКО



Додаток №1
до рішення виконавчого комітету
Володимирецької седшіщої ради
від

ПОРЯДОК
видачі довідки, про наявність у житловому приміщенні пічного опалення 

та/або кухонного вогнища на твердому паливі

1. Цей Порядок визначає механізм видачі довідки про наявність у житловому 
приміщенні пічного опалення та/'або кухонного вогнища на твердом^  ̂паливі (далі - 
Довідка) згідно додатком 1, яка засвідчує наявність пічного опалення та/або 
^тіснного Еопішца на твердом^  ̂налііві в житлсвоЩ' приміщенні для надання пільг 
на оплату придбання твердого палива у грошовій формі.

2. Для отримання довідки пільговик під час подання заяви на отримання пільг 
на придбання твердого палива звертається до відділу соціального захисту 
населення Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної 
ради з усним зверненням та пред'являє документи:

паспорт громадянина України;
будинкову книгу;
технічний паспорт житлового приміщення (будинку), який містить 

характеристику будинку, господарських будівель та споруд, та інформацію про 
інженерне обладнання будинку, в тому числі про вид опалення.

3. Спеціалісти відділу соціального захисту населення Управління соціально- 
культурної сфери Володиїуіирсцькоі сслїїщної ради НЕ підставі записів у 
предявлених документах складають довідку про наявність/відсутність у 
житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому 
паливі. Довідка підписується виконавцями, скріплюється печаткою 
Володїімирецької селипщої ради та реєструється. Зареєс'фована довідка 
долучається до поданої заяви на отримання пільг на придбання твердого палива.

4. У сільських населених пунктах громади видача довідок також можлива на 
підставі записів у погосподарських книгах.

5. У разі неможливості видати довідку на підставі пред’явлених документів 
представники відділу соціального захисту населення Управління соціально- 
культурної сферж, відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, 
житлово-комунального господарства, благоустрою, економіки, інвестицій,

лС'уіу^ІіОЛІІїІІОі. СііТ^ і̂ ЦИЗІЛІлІІОРО зз^оісту
населення, мобілізаційної роботи і охорони праці Володиьшрецької селищної ради 
спільно з заступником голови селищної ради протягом 5 робочих днів з дня 
звернення пільговика обстежують житлове приміщення в якому він проживає, 
складають відповідний акт згідно додатком 2, який с підставою для видачі довідки 
про на^ївність/відсутність пічного опалення та/або кухонного вогешца на твердому 
палива.



6. у  випадку відсутності пічного опалення та/або кухонного вогнища на 
твердому паливі приймається рішення про відмову у видачі довідки.

7. Рішення про відмову у видачі довідки може бути оскаржено в судовому 
порядку.

Секретар селищної ради Юрій БЛ!іЩРіК



Додаток І
до Порядку видачі довідки про наявність 
у житловому приміщенні 
пічного опалення та/&6о кухонного 
вогнища на твердому паливі

ДОВІДКА

про наявність у житловому приміщенні пічного опалення 
та/або кухонного вогнища на твердому паливі

Видана гр.

який (яка) проживає в смт./с.

вул._______________________________ _буд-___________ к̂в-

в тому, що в житловому приміщені в якому ВІН проживає наявне пічне опалення 

Підстава:
- технічний паспорт б}/динку М_____________________

погосподарська книга №____________особовий рах̂ -̂ нок № ______
Акт обстеження житлового приміщення від____________20___

Довідка видана для надання пільг на оплат}' придбання твердого палива у 
грощовій формі.

Довідку видав
(підпис) (посада, прізвище, ініціали)

Головний спеціаліст/спеціаліст відділу 
соціального захисту населення 
Управління соціально-культурної сфери

(підпис) ( прізвище, ініціали)

МП



Додаток 2
до Порядку видачі довідки про наявність 
у житловому приміщенні 
пічного опалення та '̂або к^гконного 
вогнипзд на твердому паливі

АКТ
обстеження житлового приміщення на наявність/відсутність пічного опалення 

та/або кухонного вогншца на твердому паливі

________________20___ рову

Місце проживання:

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

Ми, що нижче лідішсашся:

(прізвище, ініціали, посада)

(прізвище, ініціали, посада)

(прізвище, ініціали, посада)

На день обстеження пршїііщення;‘'будиш^^/квартири встановили та підгвердасуємо

факт наявності пічного опалення в житловом\' приміщенні розтаїїіСівакому за адресою: смт./с,

вул.__________________________________буд.;__________ к̂в.___________

(нідпие, ініціачн, прізвище)

(підпис,

(підпис.

ішціали, прізвище)

ініціали, прізвище)


