
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 червня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 382 

 

Про затвердження Порядку надання часткової 

компенсації відшкодування оплати житлово-

комунальних послуг в готівковій формі 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 17 травня 2021 року №4467, відповідно до статті 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Програмою соціального 

забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки, затвердженою 

рішенням Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 року №1114-35-VII (зі змінами), 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити Порядок надання часткової компенсації відшкодування оплати 

житлово-комунальних послуг в готівковій формі згідно з додатком. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 26 березня 2019 року № 197 «Про затвердження Порядку 

надання часткової компенсації відшкодування оплати житлово-комунальних послуг в 

готівковій формі», від 10 червня 2019 року  №402 «Про внесення змін до Порядку надання 

часткової компенсації відшкодування оплати житлово-комунальних послуг в готівковій 

формі». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ  

 

 

 

 



              Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 08. 06. 2021 р.  № 382 

 

Порядок 

надання часткової компенсації відшкодування  

оплати житлово-комунальних послуг в готівковій формі  

 

1. Цей Порядок визначає умови надання часткової компенсації відшкодування оплати 

житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції та особам, які брали 

участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 

зазначених заходів (далі - учасники антитерористичної операції/операції об’єднаних сил), 

мобілізованим громадянам, членам їх сімей, членам сімей загиблих (пропавших безвісти), 

померлих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та батькам і 

дружинам загиблих учасників бойових дій в Афганістані, а також вдовам померлих громадян, 

яким було присвоєно звання Почесний громадянин міста Біла Церква до 2009 року (далі – 

часткова компенсація) за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених на виконання 

заходів Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 

2017-2022 роки, в готівковій формі. 

2. До членів сім'ї загиблого (пропавшого безвісти), померлого учасника 

антитерористичної операції /операції об’єднаних сил, належать: 

 батьки; 

 один із подружжя, який не одружився вдруге; 

 неповнолітні діти; 

 повнолітні діти, які не  мали і не мають власних сімей і не досягли 23-річного віку; 

 повнолітні діти, які мають свої сім'ї, але стали інвалідами до досягнення 

повноліття; 

 утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку з цим 

виплачується пенсія. 

 3. Надання часткової компенсації здійснюється управлінням соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради. 

4. Часткова компенсація надається заявнику, місце проживання якого зареєстровано на 

території Білоцерківської міської територіальної громади. 

5. Надання часткової компенсації здійснюється з урахуванням пільг та в межах 

соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними 

послугами, що надаються та визначаються згідно чинного законодавства України для 

надання пільг. 

6. Кількість зареєстрованих осіб, на яких розповсюджується право на отримання 

часткової компенсації, визначається на 01 число місяця, в якому надійшло звернення про її 

призначення. 

7. У разі отримання домогосподарством заявника житлово-комунальної субсидії, на 

період її отримання часткова компенсація не надається. 

8. Якщо неповнолітні діти, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі, то 

часткова компенсація надається за заявою законного представника дитини. 

9. Для надання часткової компенсації, громадянин, особа якого посвідчується 

паспортом або іншим документом, подає до управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради: 

 заяву; 

 реквізити рахунку, відкритого в банківській установі; 
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 у разі потреби можуть бути витребувані інші документи. 

10. Розмір часткової компенсації визначається як різниця між загальним місячним 

розміром плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла і 

соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та розміром пільги 

у готівковій формі згідно чинного законодавства. 

11. У разі зміни обставин, які можуть вплинути на виплату часткової компенсації, 

заявник зобов’язаний протягом 10 робочих днів з моменту змін письмово повідомити 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради про такі обставини.  

12. У разі отримання заявником надмірно виплаченої часткової компенсації у зв’язку з 

неповідомленням про зміну обставин, які впливали на виплату часткової компенсації, сума 

надмірно виплаченої часткової компенсації повертається заявником на рахунок управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради до завершення відповідного 

бюджетного року. 

13. Надання часткової компенсації здійснюється на підставі розпорядження міського 

голови. 

14. Матеріали, які подаються для надання часткової компенсації, а також відомості 

щодо виплати часткової компенсації зберігаються упродовж 5 років. 

15. Часткова компенсація надається щомісячно в готівковій формі, шляхом 

перерахування коштів отримувачам часткової компенсації на рахунки, відкриті в банківських 

установах. 

16. Надання часткової компенсації може бути припинено за заявою отримувача або з 

інших причин. 

17. Часткова компенсація не включається до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку згідно підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 

Податкового кодексу України та при поданні звітності за формою 1ДФ відображається за 

ознакою доходу за кодом 128 «Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, 

державної допомоги, компенсацій (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, 

на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з 

інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які 

отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду 

соціального захисту інвалідів згідно із законом». 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради       Анна ОЛІЙНИК 

 


