
 
 
 
 
Про заходи у зв’язку з передачею 
функцій з надання житлових субси-
дій та пільг на оплату житлово-ко-
мунальних послуг, придбання твер-
дого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу органам 
Пенсійного фонду України 

 
 

Відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, 
указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного 
стану в Україні”, № 68/2022 “Про утворення військових адміністрацій”, статей 6, 
21, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2022 року № 1041 “Деякі 
питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу Пенсійним фондом України”:  

1. Утворити комісію з питань координації роботи щодо передачі функцій 
з надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
органам Пенсійного фонду України у складі згідно з додатком. 

2. Начальникам районних військових адміністрацій, рекомендувати місь-
ким (міст обласного значення) головам забезпечити проведення комплексу 
робіт щодо передачі структурними підрозділами з питань соціального захисту 
населення Головному управлінню Пенсійного фонду України у Хмельницькій 
області згідно з актами приймання-передачі: 

пакетів документів щодо звернень за призначенням житлових субсидій та 
наданням пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та 
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рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, за якими не прийнято 
рішення на 30 листопада 2022 року, до 01 січня 2023 року; 

справ про одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 
і скрапленого газу, накопичених за останні п’ять років, до 01 квітня 2023 року. 

3. Рекомендувати Головному управлінню Пенсійного фонду України в 
Хмельницькій області забезпечити виконання відповідних заходів, пов’язаних з 
реалізацією цього розпорядження. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Начальник обласної військової  
адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


