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Центральне міжрегіональне упр 
повертає наказ Департаменту соціальні 
міської ради (Київської міської держаї 
№ 152 «Про затвердження Порядку 
категоріям населення міста Києва за 
гарячого водопостачання», зареєстр
№ Ш І Ш _ .

Одночасно повідомляємо, що 
Кабінету Міністрів України від 28 гр) 
Положення про державну реєстрацію 
інших органів виконавчої влади», 
допускати випадків направлення на в 
не пройшли державну реєстрацію 
законодавством порядку. При напрі 
нормативно-правового акта посиланн 
акта є обов'язковим.

Додатки: н а ^ £  арк.. в </ прим.

Начальник відділу державної 
реєстрації нормативно-правових 
актів

Департамент соціальної політики 
виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

проспект Любомира Гузара 7, 
м. Київ, 03165

авління Міністерства юстиції (м. Київ) 
ої політики виконавчого органу Київської 
ної адміністрації) від 17 серпня 2020 року 
надання компенсації окремим пільговим 
встановлення лічильників холодного та 

ований «#Л» 2020 року за

зідповідно вимог пункту 2 постанови 
дня 1992 року №731 «Про затвердження 
нормативно-правових актів міністерств та 
органи виконавчої влади не повинні 

иконання нормативно-правових актів, що 
та не опубліковані в установленому 
вленні на виконання та опублікуванні 
я на дату і номер державної реєстрації

Олена МАЦЮК

Олена ДЕМ ’ЯНЕНКО (050) 843 19 07

mailto:info@kv.minjust.gov.ua
http://kyivobljust.gov.ua


ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН К 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕК 

ДЕПАРТАМЕНТ COL
НА

м.

ТЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 
ІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Про затвердження Порядку надання к 

населення міста Києва за встановлені 

водопостачання

4мпенсацп окремим пільговим категоріям 

ня лічильників холодного та гарячого

2018 року № 459/6510, відповідно до

К А З

^иів

\ і

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», на виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам»
і:'на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня

підпункту 31 пункту 6, підпункту 12

пункту 10 Положення про Департамент соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адмініст; 

редакції розпорядження виконавчого 

міської державної адміністрації) від

жції) від 12 лютого 2013 року № 175 (у 

органу Київської міської ради (Київської 

04 червня 2020 року № 805) з метою

реалізації державної політики соціального захисту та для подальшої підтримки 

малозахищених верств населення міста Києва, які опинилися у складних 

життєвих обставинах,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання компенсації окремим пільговим категоріям 

населення міста Києва за встановлення лічильників холодного та гарячого 

водопостачання, що додається.



2. Начальнику відділу правового 

цей наказ на державну реєстрацію відпо 

03 жовтня 1992 року № 493 «Про дер) 

актів міністерств та інших органів вико

забезпечення (Тертичному О.) подати 

відно до Указу Президента України від 

жавну реєстрацію нормативно-правових 

навчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Виконувач обов’язків 

директора Департаменту Любов РІЯКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації)

& У, № / ^ -

Порядок

надання компенсації окремим пільговим категоріям населення міста Києва за 

встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання

1. Цей Порядок визначає умови та механізм надання компенсації за 

встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання окремим 

пільговим категоріям населення міста Києва (далі - пільгові категорії 

населення), а саме:

особам з інвалідністю підгрупи «А» І групи; 

матері, батькові дитини з інвалідністю підгруп «А», «Б»; 

опікунам (законним представникам) неповнолітніх дітей-сиріт; 

непрацюючим особам з інвалідністю підгрупи «Б» І групи та особам з 

інвалідністю II групи, які перебувають на обліку у відповідному 

територіальному центрі соціального обслуговування у місті Києві;

одиноким непрацюючим пенсіонерам, які потребують догляду, 

отримують соціальні послуги вдома постійно та перебувають на обліку у 

відповідному територіальному центрі соціального обслуговування у місті 

Києві;

багатодітним сім'ям;

батькам загиблого військовослужбовця;

вдовам (вдівцям) військовослужбовця, її (його) дітям;



особам з інвалідністю І та II групи, інвалідність яких настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаного з виконанням 

обов'язкової військової служби;

особам з інвалідністю І та II групи, інвалідність яких настала внаслідок 

захворювання, одержаного у період проходження військової служби, які 

мають вислугу військової служби двадцять років і більше; 

учасникам бойових дій;

учасникам війни в розумінні Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»;

учасникам антитерористичної операції (киянам, які брали участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, 

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);

бійцям-добровольцям (киянам - учасникам антитерористичної 

операції, особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав 

участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на 

сході України);

особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових 

акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 

2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі -  Революція 

Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 2,1 листопада

2013 року по 30 квітня 2014 року;

членам сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни.

2. Витрати на надання компенсації за встановлення лічильників 

холодного та гарячого водопостачання пільговим категоріям населення 

здійснюються за рахунок коштів, передбачених міською цільовою програмою
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«Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 459/6510, в межах видатків, 

передбачених на цю мету в бюджеті міста Києва на відповідний рік.

3. Компенсація за встановлення лічильників холодного та гарячого 

водопостачання пільговим категоріям населення надається одноразово при 

первинному встановленні відповідних засобів обліку за зареєстрованим місцем 

проживання фізичної особи, яка має право на пільги та за умови відсутності 

лічильників холодного та гарячого водопостачання у житловому приміщенні.

4. Компенсація за встановлення лічильників холодного та гарячого 

водопостачання пільговим категоріям населення надається у разі, якщо 

середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім’ї (зареєстрованих на 

житловій площі, де встановлюється лічильник) за попередніх шість місяців не 

перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Вимоги цього пункту не поширюються на: 

осіб з інвалідністю підгрупи «А» І групи; 

матері, батька дитини з інвалідністю підгруп «А», «Б»; 

осіб з інвалідністю підгрупи «Б» І групи та осіб з інвалідністю 

II групи, які втратили працездатність та перебувають на обліку у відповідному 

територіальному центрі соціального обслуговування у місті Києві.

5. При обрахуванні середньомісячного сукупного доходу до складу сім’ї 

включаються: чоловік, дружина; рідні, усиновлені та діти цих осіб віком до 

вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у 

закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої і вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і які не мають 

власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з 

дитинства І та II груп або особами з інвалідністю І групи і проживають разом з 

батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з 

ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів;



особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю І групи і здійснює 

догляд за нею; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають 

у шлюбі, але мають спільних дітей.

6. Компенсація пільговим категоріям населення за встановлення 

лічильників холодного та гарячого водопостачання надається на підставі 

особистої заяви особи, яка належить до пільгової категорії населення, або заяви 

законного представника, що подається до Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації).

До заяви додаються:

акт виконаних робіт про встановлення засобу(-ів) обліку холодного та 

гарячого водопостачання виданий виконавцем вказаних робіт;

розрахунковий документ із зазначенням вартості засобу(-ів) обліку 

холодного та гарячого водопостачання;

копія паспорта громадянина України;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (не надається 

фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); 

копія пенсійного посвідчення;

довідка про доходи всіх членів сім’ї за попередніх шість місяців, виданих 

за місцем отримання доходів або територіальними органами Державної 

фіскальної служби;

копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком оформлення і 

видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня

2014 року № 509, з відміткою про фактичне місце проживання в місті Києві 

(довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи);

копія пенсійного посвідчення або копія документа, який підтверджує
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відповідний статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю відповідно 

до статті 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні»;

копії документів, що підтверджують право особи на пільги, залежно 

від тієї пільгової категорії населення, до якої вони належать.

Додатково подають:

пенсіонери, які перебувають на обліку в територіальних центрах 

соціального обслуговування, осіб з інвалідністю підгрупи «Б» І групи та осіб з 

інвалідністю II групи -  довідку про перебування на обліку у відповідному 

територіальному центрі соціального обслуговування у місті Києві;

опікуни (законні представники) дітей-сиріт -  копію рішення 

(розпорядження) про встановлення опіки (піклування);

члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни -  копію свідоцтва про 

смерть; копію свідоцтва про шлюб, копію свідоцтва про народження або 

іншого документа, що підтверджує приналежність особи до членів сім'ї 

загиблого (померлого) ветерана війни; копію посвідчення члена сім'ї 

загиблого.

Копії всіх документів надаються з пред'явленням їх оригіналів.

7. Збір та обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних».

8. Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні компенсації 

пільговим категоріям населення за встановлення лічильників холодного та 

гарячого водопостачання є:

подання документів, що додаються до заяви про компенсацію за 

встановлення засобів обліку холодного та гарячого водопостачання, не в 

повному обсязі;

документи, що додаються до заяви про компенсацію за встановлення 

засобів обліку холодного та гарячого водопостачання, не підтверджують
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належність фізичної особи до пільгових категорій населення, передбачених 

пунктом 1 цього Порядку.

9. Граничний розмір компенсації із встановлення засобів обліку гарячого 

та холодного водопостачання пільговим категоріям населення не може 

перевищувати 1500,00 грн (у разі встановлення одного засобу обліку), 

3000,00 грн (у разі встановлення двох засобів обліку) та 6000,00 грн (у разі 

встановлення чотирьох засобів обліку).

10. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому 

порядку:

здійснює реєстрацію заяв про компенсацію пільговим категоріям 

населення за встановлення засобів холодного та гарячого водопостачання, до 

яких додаються копії документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку;

здійснює облік фізичних осіб, які відповідно до цього Порядку 

звернулися з заявою про надання компенсації пільговим категоріям населення 

за встановлення засобів холодного та гарячого водопостачання та яким надано 

компенсацію за встановлення засобів холодного та гарячого водопостачання;

розглядає документи, зазначені у пункті 4 цього Порядку.

11. Про прийняте рішення Департамент соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

повідомляє заявника шляхом надсилання листа поштою або електронною 

поштою в термін, визначений Законом України «Про звернення громадян».

12. Компенсація пільговим категоріям населення за встановлення засобів 

холодного та гарячого водопостачання виплачується у грошовому вигляді на 

підставі наказу директора Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не
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пізніше ЗО днів з моменту реєстрації відповідної заяви при наявності 

фінансування, передбаченого в бюджеті міста Києва.
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13. Виплата компенсації п і л ь г о в е

засобів холодного та гарячого водопостачання здійснюється шляхом

перерахування коштів на рахунс 

електронної картки «Муніципальна

м категоріям населення за встановлення

к утримувача багатофункціональної 

картка «Картка киянина» шляхом

зарахування коштів на картковий рахунок, відкритий у банку, що є учасником 

проекту «Муніципальна картка «Картка киянина».

У разі відсутності зазначеної вище картки, компенсація за встановлення 

засобів холодного та гарячого водопостачання виплачується за основним 

місцем отримання пенсії/державної допомоги поштовим переказом за

Максим БУЧЕНКО


