Порівняльна таблиця
до постанови КМУ «Деякі питання надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі»
Постанова КМУ від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на
пільги»
3. Міністерству соціальної політики:
3. Міністерству соціальної політики:
1) забезпечити внесення до Реєстру інформації про:
1) забезпечити внесення до Реєстру інформації про:
осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою
осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою
відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Законів відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Законів
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», «Про основні засади соціального соціального захисту», «Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні», «Про статус ветеранів військової служби, Україні», «Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів
органів
внутрішніх
справ,
ветеранів ветеранів
органів
внутрішніх
справ,
ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний
захист», «Про відновлення прав осіб, депортованих за захист», «Про відновлення прав осіб, депортованих за
національною ознакою», “Про реабілітацію жертв репресій національною ознакою», “Про реабілітацію жертв репресій
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”, комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”,
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний і внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,
«Про освіту», «Про прокуратуру», «Про Службу безпеки «Про освіту», «Про прокуратуру», «Про Службу безпеки
України», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про України», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про
захист рослин», «Про основи соціальної захищеності осіб з захист рослин», «Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні», «Про жертви нацистських інвалідністю в Україні», «Про жертви нацистських

переслідувань», «Про Державну кримінально-виконавчу
службу України», «Про Державну службу спеціального
зв'язку та захисту інформації України», «Про охорону
дитинства», «Про соціальний захист дітей війни», «Про
культуру», Основ законодавства України про охорону
здоров'я і пенсіонерів за віком;

переслідувань», «Про Державну кримінально-виконавчу
службу України», «Про Державну службу спеціального
зв'язку та захисту інформації України», «Про охорону
дитинства», «Про соціальний захист дітей війни», «Про
культуру», Основ законодавства України про охорону
здоров'я і пенсіонерів за віком;
педагогічних,
медичних,
фармацевтичних
працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів
із захисту рослин та працівників культури у сільській
місцевості і селищах міського типу, які мають право на
отримання пільг відповідно до Законів України «Про
освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про
музеї та музейну справу», «Про захист рослин», «Про
культуру» та Основ законодавства України про
охорону здоров'я;
Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затверджене
постановою КМУ від 29.01.2003 № 117
1. Єдиний державний автоматизований реєстр осіб,
1. Єдиний державний автоматизований реєстр осіб,
які мають право на пільги (далі - Реєстр), - автоматизований які мають право на пільги (далі - Реєстр), - автоматизований
банк даних, створений для забезпечення єдиного банк даних, створений для забезпечення єдиного
державного обліку фізичних осіб, які мають право на державного обліку фізичних осіб, які мають право на
пільги за соціальною ознакою згідно із законами України пільги за соціальною ознакою згідно із законами України,
(далі - пільговики), отримують соціальні стипендії, отримують пільги, передбачені для педагогічних,
державну допомогу постраждалим учасникам масових медичних, фармацевтичних працівників, працівників
акцій громадського протесту та членам їх сімей.
бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин та

працівників культури у сільській місцевості і селищах
міського типу (далі - пільговики), отримують соціальні
стипендії, державну допомогу постраждалим учасникам
масових акцій громадського протесту та членам їх сімей.
3. Структурні підрозділи з питань соціального захисту
населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій, виконавчих органів з питань
соціального захисту населення міських, районних у містах
(у разі їх утворення) рад (далі - уповноважені органи):
організовують збирання, систематизацію і зберігання
зазначеної в пункті 2 цього Положення інформації та
забезпечують її автоматизоване використання для
розрахунку розміру пільг та їх виплати і проведення
виплати соціальних стипендій та державної допомоги
постраждалим учасникам масових акцій громадського
протесту та членам їх сімей;

3. Структурні підрозділи з питань соціального захисту
населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій, виконавчих органів з питань
соціального захисту населення міських, районних у містах
(у разі їх утворення) рад (далі - уповноважені органи):
організовують збирання, систематизацію і зберігання
зазначеної в пункті 2 цього Положення інформації та
забезпечують її автоматизоване використання для
контролю відомостей, які подаються підприємствами та
організаціями, що надають послуги, для розрахунків за
надані пільговикам послуги, і проведення виплати
соціальних
стипендій
та
державної
допомоги
постраждалим учасникам масових акцій громадського
протесту та членам їх сімей;
ведуть облік пільговиків шляхом формування на
ведуть облік пільговиків шляхом формування на
кожного пільговика персональної облікової картки згідно з кожного пільговика персональної облікової картки згідно з
формою "1 - пільга", в якій використовується формою "1 - пільга", в якій використовується
реєстраційний номер облікової картки платника податків; реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Форма «1 – пільга» затверджується Мінсоцполітики;
5. Для включення до Реєстру інформації про
5. Для включення до Реєстру інформації про
пільговика він подає уповноваженому органу копії пільговика він подає (крім педагогічних, медичних та

фармацевтичних працівників, працівників бібліотек,
музеїв, спеціалістів із захисту рослин і працівників
культури у сільській місцевості і селищах міського
типу) уповноваженому органу копії документів, що
підтверджують право пільговика та членів його сім'ї на
пільги (з пред'явленням оригіналів цих документів), копію
довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової
картки платника податків, пред'являє паспорт та надає
інформацію про характеристику житла та послуги, щодо
отримання яких він має пільги та реально ними
користується.
Зазначені відомості щодо педагогічних, медичних
та
фармацевтичних
працівників,
працівників
бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин і
працівників культури у сільській місцевості і селищах
міського типу надаються бюджетними установами
(казенними
підприємствами
та
комунальними
некомерційними підприємствами, що утворюються у
результаті реорганізації державних та комунальних
закладів охорони здоров’я), де працюють такі особи,
уповноваженим органам за зареєстрованим або
фактичним місцем проживання пільговика.
10. Підприємства та організації, що надають послуги,
виключено
щомісяця до 25 числа подають уповноваженому органу на
паперових та електронних носіях розрахунки щодо
документів, що підтверджують право пільговика та членів
його сім'ї на пільги (з пред'явленням оригіналів цих
документів), копію довідки про присвоєння реєстраційного
номера облікової картки платника податків, пред'являє
паспорт та надає інформацію про характеристику житла та
послуги, щодо отримання яких він має пільги та реально
ними користується.

вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці,
згідно з формою "2-пільга".
Для пільговиків, які мешкають у багатоквартирних
будинках, у яких створено об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків та житлово-будівельні
кооперативи, уповноважений орган розраховує щомісяця
до 10 числа самостійно розмір пільги на сплату внесків на
управління багатоквартирним будинком, на утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій та на оплату
електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з
транспортування, розподілу та постачання), тепло-,
водопостачання і водовідведення, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот за попередній місяць виходячи з
розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із
законом, членів сім’ї, на яких поширюється пільга
відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України, та з
урахуванням
встановлених
державних
соціальних
нормативів
у
сфері
житлово-комунального
обслуговування, а також розміру внесків.
У разі зміни розміру внесків на управління
багатоквартирним будинком, на утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій та на оплату
електроенергії, природного газу, тепло-, водопостачання і
водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких
нечистот, об’єднання співвласників багатоквартирних

будинків та житлово-будівельні кооперативи подають до 3
числа наступного місяця уповноваженому органу
інформацію про новий розмір таких внесків.
11. Уповноважений орган щомісяця:
1) звіряє інформацію, що міститься в Реєстрі, з
інформацією, яка надходить від підприємств та
організацій, що надають послуги, і у разі виявлення
розбіжностей щодо загальної кількості пільговиків або
розміру пільг, що надаються конкретному пільговику, не
провадить розрахунків, що стосуються виявлених
розбіжностей, до уточнення цієї інформації;
2) після проведення розрахунків з підприємствами та
організаціями, що надають послуги, складає:
реєстр
погашення
заборгованості
перед
підприємствами та організаціями, що надають послуги,
згідно з формою "5-пільга" та реєстр розрахунків згідно з
формою "7-пільга";
акти звіряння розрахунків за надані пільговикам
послуги згідно з формою "3-пільга";
3) до 15 числа подає:
фінансовим органам районних, районних у містах
Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих
органів міських рад акти звіряння розрахунків згідно з
формою "3-пільга";

виключено

Міністерству соціальної політики Автономної
Республіки Крим, структурним підрозділам з питань
соціального захисту населення обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій звіти згідно з
формами "4-пільга" та "6-пільга".
12. Мінсоцполітики затверджує форми "1-пільга", "4пільга", "5-пільга", "6-пільга", "7-пільга"; форму "2-пільга"
- за погодженням з Міненерговугіллям, Мінрегіоном і
Мінінфраструктури; а форму "3-пільга" - з Мінфіном.

виключено

