Отримати пільгу на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу можна за умови



якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу
за попередні шість місяців не перевищує 2240 гривень (на 2017 р.);
якщо особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні не
отримують субсидії з придбання твердого палива і скрапленого газу.

Хто має право на пільги з придбання твердого палива та скрапленого газу





















учасник бойових дій;
учасник війни;
інвалід війни 1-3 групи;
член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, їх батьки, вдови (вдівці);
особа з особливими трудовими заслугами;
батьки померлої особи з особливими трудовими заслугами;
вдова (вдівець) особи з особливими трудовими заслугами;
жертви нацистських переслідувань;
ветеран військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції,
державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку, служби
цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби, податкової
міліції, їх вдови (вдівці);
опікун дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з ЧАЕС (1-3
категорія);
особа ЧАЕС – 1-2 категорія;
дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (1-3 категорія);
працівник служби цивільного захисту на пенсії;
батьки та члени сім’ї працівника служби цивільного захисту, який загинув (помер)
або пропав безвісти;
багатодітна сім’я;
дитячий будинок сімейного типу;
прийомна сім’я;
сім’я опікуна (піклувальника).

Згідно Постанови КМУ від 23 квітня 2012 р. № 356




мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом
відповідно до яких населенню надаються пільги готівкою – 1 тонна та один балон
на домогосподарство на рік;
для надання пільг з місцевих бюджетів застосовуються такі граничні показники
вартості:

твердого палива – 2000 гривень за 1 тонну;
скрапленого газу – 200 гривень за один балон.
Відповідно до індексу споживчих цін, зазначених у Постанові КМУ від 01 липня 2016 р.
№ 399, вартість однієї тонни вугілля у 2017 році становить 2162 грн. (2000,00 грн. х
108,1), скрапленого газу – 216,20 грн. (200,00 грн. х 108,1).

Розмір пільги готівкою становить:

Для осіб з відсотком знижки
(%):
100
75
50

Для придбання твердого
палива
2162,0
1621,5
1081,0

Для придбання скрапленого
газу
216,0
162,15
108,1

Для призначення пільг з придбання твердого палива і скрапленого газу необхідно
звертатися до РУПСЗН за зареєстрованим місцем проживання (або за фактичним місцем
проживання) з заявою, до якої додається довідка про наявність у житловому приміщенні
пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.
Щоб отримати консультацію, звертайтесь до управління соцзахисту, а в разі, якщо людина
не може особисто відвідати орган соцзахисту – до територіального центру соціального
обслуговування. Контакти органів соцзахисту вашого міста чи району шукайте за
посиланням.

