
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
у Львівській області
___ __________ __ року № __

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
послуги з надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива

(при прийомі документів виконавчими органами, ЦНАПами)

№ Етапи послуги Відповідальна
посадова
особа

Структурний
підрозділ

Дія (В- виконує,
З –затверджує)

Строк
виконання

1 Ідентифікація
особи, реєстрація
заяви, приймання
та сканування
документів для
призначення
субсидії

Посадові особи
виконавчого
органу, ЦНАПу

Виконавчий
орган, ЦНАП

В Передається
впродовж 3-х
робочих днів
з дати їх
надходження
з
формуванням
електронної
справи

2 Відбір документів
з електронної
черги, перевірка
та опрацювання,
передача до
атрибутування

Спеціаліст Відділ
обслуговування
громадян

В В день
відбору з
черги

3 Оцифрування та
атрибутування
електронних
копій документів

Спеціаліст Відділ
оцифрування
документів та
обробки даних

В Протягом
трьох днів

4 Визначення права
на призначення
субсидії

Спеціаліст Відділ надання
житлових
субсидій

В Протягом
трьох днів

5 Призначення
субсидії / не
призначення
субсидії/відмова
у призначенні

Спеціаліст Відділ контролю
за правильністю
нарахування
надання
житлових

В, З Протягом
трьох днів
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субсидії субсидій та пільг

Загальна кількість днів надання послуги – 10 календарних днів з дня звернення та
отримання необхідних відомостей для призначення житлової субсидії.

Заяви з необхідними документами у паперовій формі передаються
територіальному органу Пенсійного фонду України не рідше ніж раз на два тижні

Про прийняте рішення про призначення (непризначення) житлової субсидії
суб'єкт надання послуг повідомляє заявника протягом трьох календарних днів з дня
його прийняття.

Про прийняте рішення про відмову в призначенні житлової субсидії орган
Пенсійного фонду України повідомляє заявника (письмово під особистий підпис або в
телефонному режимі із внесенням запису до журналу реєстрації інформування
заявників) протягом трьох календарних днів з дня його прийняття.

Заступник начальника Головного
управління – начальник Управління
обслуговування громадян Руслана ІВАНКОВА


