
                                                                                            

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  

„НАДАННЯ ПІЛЬГ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У 

ГРОШОВІЙ ГОТІВКОВІЙ ФОРМІ” 

на віддаленому робочому місці в приміщенні Центру надання 

адміністративних послуг у місті Рівному 

  

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

1 Найменування органу, в 

якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта 

звернення 

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному 

2 Місцезнаходження 33028, м.Рівне, майдан Просвіти 2 

3 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок, середа, четвер   9.00 - 18.00 

Вівторок 9.00 – 20.00 

П’ятниця, субота  9.00 - 16.00 

Без обідньої перерви 

Вихідні дні: неділя, святкові та неробочі дні 

4 Телефон / факс (довідки), 

адреса електронної пошти, 

офіційний веб-сайт  

Тел. (0362) 43-00-43 

Електронна пошта: cnap.rivne@ukr.net 

Cайт https://www.cnaprv.gov.ua 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги 

5 Найменування суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Рівненської міської ради (далі – 

УПСЗН) 

6 Місцезнаходження 33000, м. Рівне, вул. Соборна 12 

7 Інформація щодо режиму 

роботи 

Понеділок - четвер   8.00 - 17.15 

П’ятниця 8.00 - 16.00 

Обідня перерва 13.00 – 14.00 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні 

8 Телефон / факс (довідки), 

адреса електронної пошти, 

офіційний веб-сайт 

Тел. (0362) 63-38-96 

Факс (0362) 26-65-24 

Електронна пошта 03195441@mail.gov.ua 

Сайт: http:// www.city-adm.rv.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

9 Закони України Закон України „Про житлово-комунальні послуги”; 

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; 

Закон України "Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"; 

Закон України "Про соціальний і правовий захист 
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військовослужбовців та членів їх сімей"; 

Закон України "Про службу безпеки України"; 

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту"; 

Закон України "Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні"; 

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»; 

Закон України «Про музеї та музейну справу»; 

Закон України «Про культуру»; 

Закон України «Про освіту»; 

Закон України «Про відновлення прав осіб. 

депортованих за національною ознакою»; 

Кодекс цивільного захисту України(крім осіб рядового і 

начальницького складу); 

Основи законодавства України про охорону здоров’я  

Закон України "Про статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний 

захист"; 

Закон України "Про жертви нацистський переслідувань"; 

Закон України "Про охорону дитинства"; 

Закон України "Про соціальний захист дітей війни" 

10 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг у грошовій формі, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року        

№ 373 (зі змінами) (далі - Порядок) 

Умови отримання адміністративної послуги 

11 Підстава для отримання  Звернення громадян, які мають право на пільги згідно 

законодавства та перебувають на обліку в Єдиному 

державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 

право на пільги в УПСЗН 

12 Перелік необхідних 

документів 

Заява щодо надання пільг у грошовій готівковій формі, у 

якій зазначаються виплатні реквізити. 

13 Спосіб подання документів  Заява  подається пільговиком особисто.  

14 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

 

15 Строк надання  УПСЗН протягом двох робочих днів після надходження 

коштів на рахунок управління. 

16 Перелік підстав для 

відмови у наданні  

Пільги у грошовій готівковій формі не надаються, якщо:  

заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги 

в УПСЗН. 

17 Результат надання 

адміністративної послуги 

Виплата пільг у грошовій готівковій формі 

18 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Інформування заявника шляхом СМС-повідомлення 

після зарахування коштів на рахунок пільговика. 

 

 


