
ДОДАТОК 

до рішення виконавчого комітету 

від 14 липня 2021 р. № 187 

ПОРЯДОК 

надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з 

інвалідністю  по зору І та ІІ груп та відшкодування підприємствам, 

організаціям та установам - надавачам послуг витрат, пов’язаних з 

наданням цих пільг 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Порядок визначає умови надання членам Андрушівської  міської 

територіальної громади – особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп пільг в оплаті 

за житлово-комунальні послуги в межах встановлених чинним законодавством 

соціальних нормативів житлово-комунальних послуг, а саме : 

1.1.1. Вивезення твердих побутових відходів. 

1.1.2. Холодного водопостачання. 

1.1.3. Водовідведення. 

1.1.4. Постачання та розподілу природного газу. 

1.1.5. Постачання електричної енергії. 

1.2. Пільги, передбачені зазначеним Порядком, надаються в розмірі: 

1.2.1. 50 відсотків – особам з інвалідністю по зору I, II групи. 

1.2.2. 100 відсотків - сім’ям, у складі яких два і більше осіб з інвалідністю 

по зору І та/або ІІ груп. 

1.2.3. Пільги щодо плати за комунальні послуги надаються особам з 

інвалідністю по зору та членам їх сімей, які проживають разом з ними, 

незалежно від виду житла та форми власності на нього. 

1.3. До членів сім’ї пільговика – особи з інвалідністю по зору при наданні 

пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (віком до 18 років); 

неодружені повнолітні діти, які визнанні особами з інвалідністю з дитинства І та 

ІІ групи або особами з інвалідністю І групи; непрацездатні батьки; особа, яка 

знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, 

та проживає разом з ним. 

1.4. Пільги, передбачені даним Порядком, надаються членам 
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Андрушівської міської територіальної громади – особам з інвалідністю по зору І 

та ІІ груп в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів 

житлово-комунального обслуговування, встановлених відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 409 «Про встановлення 

державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального 

обслуговування». 

1.5. Пільги, передбачені даним Порядком є безповоротними і їх отримання 

не пов’язане і не тягне за собою зміни форми власності житла. 

ІІ. НАДАННЯ ПІЛЬГ 

2.1. Пільги особам, зазначеним в пункті 1.2. даного Порядку надаються за 

рішенням виконавчого комітету Андрушівської міської ради з місяця звернення 

до закінчення бюджетного року,  відповідно до місця реєстрації пільговиків за 

наступних умов: 

2.1.1. Звернення до Андрушівської міської ради із заявою про надання 

пільги  на оплату житлово-комунальних послуг. 

Після закінчення строку отримання пільг, для їх розрахунку на наступний 

період, пільговик має знов звернутися до Андрушівської міської ради із заявою 

про надання пільг. 

2.1.2. Фактичного проживання особи з інвалідністю по зору І та ІІ груп та 

членів його сім’ї за місцем реєстрації. 

2.2. Для наданняння пільг, передбачених даним Порядком, особи, зазначені 

в пункті 1.2. даного Порядку звертаються до Андрушівської міської ради  із 

заявою та відповідними документами: 

- Копією довідки МСЕК про встановлення групи особи з інвалідністю по 

зору; 

- Копією паспорта особи з інвалідністю по зору, копією паспорта членів 

сім’ї на яких розповсюджується пільга; 

- Копією реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

- Довідкою про склад сім’ї. 

2.3. Пільги в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю 

по зору І та ІІ груп призначаються з місяця звернення. 

2.4. Якщо особа з інвалідністю по зору І та ІІ груп або члени її сім’ї 
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звернулася з заявою про призначення субсидії на відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг до органів соціального захисту населення 

районної державної адміністрації, та  разі призначення субсидії то пільги, 

передбачені даним Порядком не надаються. В такому випадку, особа з 

інвалідністю має звернутися із заявою до виконкому Андрушівської міської ради 

про припинення надання пільги. 

2.5. Пільги в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю 

по зору І та ІІ груп не надаються, а надані пільги за інформацією відділу 

соціального захисту та охорони здоров'я можуть бути припинені, у разі смерті 

пільговика, чи якщо за наслідками обстеження матеріально-побутових умов сім'ї 

буде встановлено, що за місцем реєстрації особа з інвалідністю по зору  та/або 

члени його сім’ї фактично не проживають. 

 

Ш. ВІДШКОДУВАННЯ ПІЛЬГ 

3.1. Андрушівська міська рада відшкодовує підприємствам, організаціям 

та установам - надавачам послуг, витрати, пов’язані з наданням пільг в оплаті за 

житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп в 

розмірах, визначених відповідно до пунктів 1.2.1 і 1.2.2 даного Порядку. 

3.2. Відділ соціального захисту та охорони здоров’я міської ради створює 

реєстри осіб з інвалідністю по зору І та ІІ груп - одержувачів пільг в оплаті за 

житлово-комунальні послуги і щоквартально проводить звірку реєстру 

пільговиків з підприємствами - надавачами житлово- комунальних послуг. 

3.3. Підприємства - надавачі житлово-комунальних послуг, на підставі 

реєстрів, поданих відділом соціального захисту та охорони здоров’я міської 

ради, надають пільги в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з 

інвалідністю по зору І та ІІ груп та членам їх сімей. 

3.4. Щомісяця, до 14 числа, підприємства - надавачі житлово-комунальних 

послуг подають відділу бухгалтерського обліку та звітності  міської ради реєстри 

наданих пільг та акти звіряння розрахунків. 

3.5. Відділ бухгалтерського обліку та звітності  міської ради  щомісяця, до 

16 числа, готує інформацію про фактично нараховані суми та акти звіряння 

розрахунків з підприємствами - надавачами відповідних послуг щодо наданих 

пільг особам з інвалідністю по зору I і II групи та проводить перерахування 

коштів для відшкодування підприємствам – надавачам послуг витрат, 

пов’язаних з наданням пільг.    
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3.6. Відділ соціального захисту та охорони здоров'я міської ради веде облік 

пільг особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп на оплату постачання 

електроенергії, постачання та розподілу природного газу, послуг 

водопостачання і водовідведення, вивезення  твердих побутових відходів. 

Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг в оплаті за 

житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп 

підприємствам, організаціям та установам - надавачам таких послуг 

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 

____________________________________________________________
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