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Субсидія є адресною безготівковою до-
помогою держави малозабезпеченим 
сім’ям на оплату житлово-комунальних 
послуг.

Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром 
плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної 
норми житла та соціальних нормативів користування жит-
лово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які 
надаються відповідно до законодавства, і обсягом визна-
ченого Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсот-
ка платежу.

Субсидія призначається одному з членів домогосподар-
ства, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєст-
рації, або особі, яка не зареєстрована, але фактично 
проживає у житловому приміщенні (будинку) на під-
ставі договору найму (оренди) житла, і на яку відкри-
то особові рахунки із сплати житлово-комунальних 
послуг (далі — орендар). Саме у такому випадку, частіше 
за все, внутрішньо переміщена особа і зможе скористати-
ся правом на субсидію.

Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвід-
чується паспортом або іншим документом, подає структур-
ному підрозділу з питань соціального захисту населення за 
місцем реєстрації (орендарі — за місцем проживання):

заяву про призначення житлової субсидії за вста-
новленою формою;

•



�

 

декларацію про доходи і витрати осіб, які звернули-
ся за призначенням житлової субсидії, за встанов-
леною формою;

довідки про доходи (За бажанням громадян суб-
сидія для відшкодування витрат на оплату житло-
во-комунальних послуг призначається на основі 
середньомісячного (за три місяці, що передують 
місяцю, з якого призначається субсидія);

договір найму (оренди) житла (за наявності).

Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані пош-
тою структурному підрозділу з питань соціального захис-
ту населення за місцем реєстрації заявника (або за місцем 
проживання орендаря).

Забороняється вимагати від громадян документи, що не 
передбачені законодавством.

Особам, які отримували житлову субсидію протягом опа-
лювального періоду 2014/15 року, субсидія на наступний 
період призначається на підставі раніше поданих доку-
ментів без їх звернення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. 
№ 475 «Про спрощення порядку призначення та надання 
населенню житлових субсидій» передбачено, що відповід-
ними міністерствами разом з Українським державним під-
приємством поштового зв’язку «Укрпошта» забезпечено 
виготовлення бланків заяви про призначення житлової 
субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звер-
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нулися за призначенням житлової субсидії, і доставку їх 
громадянам до 1 вересня та 1 листопада �015 року.

Форму заяви та декларації можна отримати в районних 
управліннях праці та соціального захисту населення.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця 
звернення за її призначенням і розраховується:

на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня;

на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 ве-
ресня.

Процедура отримання субсидій здійснюється в районних 
(міських) управліннях/відділах соціального захисту.

Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється, 
виходячи з отриманих особами доходів без урахування 
податку з доходів фізичних осіб, інформацію про які зазна-
чено у декларації про доходи і витрати осіб, які звернули-
ся за призначенням житлової субсидії, а для призначення 
субсидії на наступний період — доходів, відомості про які 
надаються Державною фіскальною службою, Пенсійним 
фондом України, фондами соціального страхування, ви-
щими навчальними закладами, а також розмірів держав-
ної соціальної допомоги, що виплачуються структурни-
ми підрозділами з питань соціального захисту населення 
(крім частини допомоги при народженні дитини, виплата 
якої здійснюється одноразово, частини допомоги при уси-
новленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово).
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До доходів враховуватимуться: заробітна плата, пенсія, 
допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється од-
норазово, зокрема, при народженні дитини), стипендія, 
грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до 
умов цивільно-правового договору, доходи від підпри-
ємницької діяльності, здачі майна в оренду, від прода-
жу майна та немайнових прав, сільськогосподарської 
продукції, дивіденди, проценти від розміщення депо-
зитів тощо.

Субсидія не призначається, якщо будь-хто із зареєстро-
ваних у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які 
фактично проживають), яким нараховується плата за 
житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед 
зверненням за призначенням субсидії (призначенням 
субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ді-
лянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного 
засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів 
довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівниц-
тва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транс-
портного засобу (механізму), телефонного (в тому числі 
мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг 
у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів 
користування житлово-комунальними послугами та ме-
дичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяль-
ності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 
50 тис. гривень.

Після закінчення строку отримання субсидії структурні 
підрозділи з питань соціального захисту населення здій-
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снюють розрахунок субсидії на наступний період для до-
могосподарств, які отримували субсидію у попередньому 
відповідному періоді, без звернення громадянина.

Порядок призначення та надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива визначено постановою Кабі-
нету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (далі — 
Постанова № 848).

Останні зміни до Постанови № 848 внесено постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 752.

Родини внутрішньо переміщених осіб не лише отримува-
тимуть від держави фінансову допомогу на оренду, але й, 
не відкриваючи на себе особові рахунки, а лише зареєстру-
вавшись на житлоплощі, яку винаймають, можуть отриму-
вати й субсидію.

Окрім того, скасовано необхідність обов’язкового оформ-
лення особових рахунків на сплату за житлово-комунальні 
послуги на людину, яка звертається по субсидію. Тобто від-
тепер субсидію призначатимуть одній із зареєстрованих 
на житлоплощі особі, яка не обов’язково має бути власни-
ком приміщення.

Постанова КМУ від 23 вересня 2015 р. № 752 передбачає 
отримання субсидії для особи, яка не зареєстрована, але 
фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на 
підставі договору найму (оренди) житла. Проте, це є окре-
мим випадком та потребує, крім наявності такого догово-
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ру, додаткового рішення районної, районної у м. Києві і Се-
вастополі держадміністрації чи виконавчого органу місь-
кої ради або утвореної ними комісії та акта обстеження 
матеріально-побутових умов домогосподарства.

Нагадаємо, що відповідно до статей 810–812 Цивільного 
кодексу України, договір найму (оренди) житла укладаєть-
ся у письмовій формі та не підлягає обов’язковому но-
таріальному посвідченню).
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Буклет видано в рамках ініціативи «Надання правової під-
тримки внутрішньо переміщеним особам на території Хар-
ківської області на системному рівні», що реалізується ЧПГ 
за підтримки Програми розвитку ООН в Україні (в рамках 
проекту «Швидке реагування на соціальні та економічні 
проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні») та Уря-
ду Японії. Даний Проект здійснюється ПРООН за фінансової 
підтримки Уряду Японії і в партнерстві з Урядом України, 
регіональною та місцевою владою.

From 
the People 

of Japan      
Україна
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Розбір конкретних ситуацій потребує консультацій з фахів-
цем в галузі права.

•

Міськрайонна громадська організація 
«Чугуївська правозахисна група»:
вул. Р. Люксембург, 16-а, м. Чугуїв. 
Тел.: 097-179-38-22, chpg@ukr.net

Наклад 1000 прим. 
Надруковано в друкарні ФОП Тимченко М. Г. 

Тел.: (057) 728 10 22, (057) 728 10 44


