
ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ 

ІНВАЛІДИ ВІЙНИ 

ПІЛЬГИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

 

СКЛАД ПІЛЬГ 

 100 % знижка на квартплату; 
 100 % знижка плати за житлово-комунальні послуги; 
 100 % знижка вартості палива (в межах норм, встановлених для продажу 

населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають 

центрального опалення) і скрапленого балонного газу для побутових 

потреб в межах середніх норм споживання. 

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надаються 

інвалідам війни та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно 

від виду житла чи форми власності на нього. Площа житла, на яку надається 

знижка: 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає у житловому 

приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на 

сім’ю. Відповідно до Правил надання населенню послуг з газопостачання 

(постанова КМУ від 09.12.1999 р. № 2246), Правил користування електричною 

енергією для населення (постанова КМУ від 26.07.1999 р. № 1357) та Правил 

надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної води і 

водовідведення (постанова КМУ від 21.07.2005 р. № 630) громадяни реалізують 

право на пільги з дня подання відповідної заяви постачальникам послуг. 

 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ 

 копія паспорта; 
 копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
 копія «Посвідчення інваліда війни»; 
 довідка про склад сім’ї з ЖРЕР, ЖБК,ОСББ, тощо; 
 копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей пільговика. 

 

ПІЛЬГИ НА ПОСЛУГИ ЗВ'ЯЗКУ 

 

СКЛАД ПІЛЬГ 

 Позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів. 
 Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 

50 % затверджених тарифів. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2246-99-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1357-99-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/630-2005-%D0%BF


ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ 

 копія паспорта; 
 копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
 копія «Посвідчення інваліда війни»; 

 

АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ ПІЛЬГ 

Крок 1 : Звернутися в управління праці та соціального захисту населення за 

адресою Ш.Петефі,24,26, каб.111, тел.61-43-99 для включення до Єдиного 

державного реєстру осіб, що мають право на пільги із Пакетом документів.  

При собі мати оригінали зазначених документів. 

 

Крок 2 : Звернутися до постачальника/надавача відповідних житлово-

комунальних послуг  із заявою про оформлення пільги, Пакетом документів, 

квитанціями (розрахунковими книжками) про сплату за послуги 

(електроенергія, газ, вода), показаннями лічильника. При собі мати оригінали 

зазначених документів. 

 

 

РЕМОНТ ЖИТЛА 

Позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і 

квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Першочерговий поточний 

ремонт житлових будинків і квартир осіб, що мають на це право згідно 

із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», проводиться відповідно до Правил користування приміщеннями 

житлових будинків і гуртожитків, затверджених постановою КМУ від 

08.10.1992 р. № 572 «Про механізм впровадження Закону України “Про 

приватизацію державного житлового фонду”». Проведення безоплатного 

капітального ремонту регулюється постановою КМУ від 20.05.2009 р. № 565 

«Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту 

власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а 

також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які 

мають на це право». 

 

АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ ПІЛЬГ  

 

Крок 1 : Звернутися в управління праці та соціального захисту населення за 

адресою Ш.Петефі,24,26, каб.111, тел.61-43-99 із письмовою заявою за 

встановленою формою та Пакетом документів. 

Крок 2 : 3. Не пізніше ніж у місячний строк після подання заяви відповідна 

комісія, проводить обстеження будинку (квартири) , надає висновки щодо 

доцільності та обсягів проведення ремонту. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/572-92-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/572-92-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/572-92-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/565-2009-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/565-2009-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/565-2009-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/565-2009-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/565-2009-%D0%BF


Крок 3: Виконавчий комітету приймає рішення про проведення безоплатного 

капітального ремонту на підставі результатів обстеження комісією будинку або 

квартири. 

 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ 

 копія паспорта; 
 копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
 копія «Посвідчення інваліда війни»; 
 копія довідки про склад сім’ї з ЖРЕР, ЖБК,ОСББ, тощо; 
 копія свідоцтва про право власності на квартиру (будинок).  

БЕЗПЛАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ 

ІНШИМИ ПРОТЕЗАМИ І ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНИМИ ВИРОБАМИ 

 

     Безплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними 

виробами інвалідів війни здійснюється відповідно до постанови КМУ від 

05.04.2012 р. № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих 

категорій населення, переліку таких засобів». 

До технічних та інших засобів реабілітації належать: 

 протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття; 
 спеціальні засоби для самообслуговування та догляду (зокрема, 

наколінники, налокітники, 
 рукавиці на протез, чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок, вкладиші 

із силіконової або 
 селевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок, подушки 

протипролежневі та інші, 
 крісла-стільці, сидіння на унітаз, сидіння-надставки на унітаз, щипці для 

туалетного паперу, 
 стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни, 

умивальники); 
 засоби для пересування (зокрема, крісла колісні); 
 допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому 

(палиці, милиці, ходуни, 
 поручні); 
 меблі та оснащення (зокрема, столи, меблі для сидіння, ліжка, матраци 

протипролежневі, 
 перила та поручні, брусся, опори); 
 спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією. 

   Забезпечення учасників АТО технічними та іншими засобами реабілітації 

здійснюється незалежно від встановлення їм інвалідності на підставі рішень 

військово-лікарських комісій чи висновків лікарсько-консультативних комісій 

лікувально-профілактичних закладів. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF


  

    

АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ ПІЛЬГ ЩОДО ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

Крок 1 : Пакет  документів  подається особою або її законним представником в 

управління праці та соціального захисту населення за адресою Ш.Петефі,24,26, 

каб.12, тел.63-01-03. 

 

Крок 2 : Працівники органів соціального захисту населення: 

 нададуть ґрунтовну консультацію щодо забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації; 
 ознайомлять із каталогами технічних та інших засобів реабілітації; 
 ознайомлять із відповідним переліком протезно-ортопедичних 

підприємств, які виконують індивідуальні заявки на безплатне 

виготовлення технічних та інших засобів реабілітації; 
 видадуть направлення на забезпечення необхідними технічними та 

іншими засобами реабілітації. 

Крок 3 : Особа обирає протезно-ортопедичне підприємство, на якому буде 

проведено протезування (ортезування) або забезпечено необхідним технічним 

засобом реабілітації. 

 

Крок 4 : На обраному заявником підприємстві буде проведено огляд учасника 

АТО та подальший супровід із надання протезно-ортопедичної допомоги. 

 

 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ 

 

 паспорт (копія та оригінал); 

 ідентифікаційний код (колія та оригінал); 

 рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарсько-

консультативної комісії про потребу у забезпечення необхідним виробом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


