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Інформація щодо  удосконаленого порядку надання житлових субсидій 
 

              Субсидія є безповоротною і її отримання не пов'язане  і  не тягне за собою зміни форми власності житла. 

              Субсидії  призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, 

тверде та рідке пічне побутове  паливо у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-

комунальними послугами і обсягом  визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка  платежу.   

В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з конкретних обставин 

субсидії можуть призначатися структурними підрозділами з питань соціального захисту населення непрацездатним особам, 

які проживають самі, на понаднормову площу житла за рішеннями районних комісій. 

У разі  призначення субсидії  пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива  і 

скрапленого газу особам, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому   приміщенні (будинку),  у  період  її  

отримання  не нараховуються.     

Субсидія не призначається, якщо будь-хто із  зареєстрованих  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 ділянки, квартири (будинку), 

автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового  вжитку  або оплатив 

послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного 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 медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням  

життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень. 

Виходячи  з  конкретних  обставин,  що  склалися,  на підставі  рішень виконавчих  органів міських, районних у 

містах  (у  разі  їх  створення) рад  або  утворених ними комісій структурні підрозділи  з  питань  соціального  захисту  

населення можуть  призначати  субсидії,  як  виняток, у разі наявності умов, зазначених  у  пункті 5 Положення. Рішення про 

призначення (непризначення) субсидії в таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових 

умов домогосподарства. Форма акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства затверджується  

Мінсоцполітики.   

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні  (будинку) осіб і  розраховується виходячи 

з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично  проживають), яким  нараховується  

плата за житлово-комунальні  послуги,  у тому числі осіб,  призваних  на строкову  військову  службу.   

В окремих випадках на підставі рішення  виконавчого  органу  міської  і  районної  ради або утвореної ними комісії  

та акта обстеження матеріально-побутових  умов домогосподарства субсидія може призначатися  особі,  яка  не 

зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, якщо 

їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги. 

       Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає 

структурному підрозділу з питань соціального захисту  населення за місцем реєстрації (орендарі-за місцем проживання): 

       - заяву  про призначення житлової субсидії та декларацію    про  доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням  

житлової  субсидії, за встановленими формами; 

      - довідки  про  доходи  -  у разі зазначення в декларації інших отриманих  доходів,  інформація про які відсутня у ДФС, 

Пенсійному фонді  України,  фондах  соціального  страхування, і відповідно до законодавства  не  може  бути  отримана  за  

запитом  структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у порядку, встановленому цим Положенням. У 

разі зазначення в декларації інших отриманих  доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, 

фондах  соціального  страхування, та неможливості підтвердити  такі доходи довідкою до декларації додається письмове 

пояснення  з  зазначенням  їх розміру;  

 договір найму (оренди) житла (за наявності). 

 Зазначені  заява  та  декларація можуть бути надіслані поштою або в електронній формі з використанням засобів 

телекомунікаційних систем, зокрема з використанням електронного цифрового підпису, структурному  підрозділу з питань 

соціального захисту населення за місцем  реєстрації  заявника (орендарі - за місцем проживання). У разі отримання  

надісланих з  використанням засобів телекомунікаційних  систем  заяви  та декларації, у яких відсутній електронний  

цифровий  підпис громадянина, субсидія розраховується лише після підпису зазначених документів у місячний строк. У разі 

непідписання  заяви і декларації в зазначений строк подаються нові заява і декларація. 

Громадянин  несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на 

встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру. 

       Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її 

призначенням  до  дати  закінчення  опалювального  сезону,  але не більше ніж на 12 місяців, і розраховується: 

       на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня; 

       на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня. 

       За наявності договору найму (оренди) субсидія призначається з місяця  звернення  до дати закінчення опалювального 

сезону, але не більше ніж на 12 місяців, та до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму (оренди). 

       Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного  побутового  палива  призначається один раз на 

календарний рік за особистим зверненням громадян.  

Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати структурний  

підрозділ з питань соціального захисту населення  про зміну  складу  зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) 

осіб  (орендарі - про  осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних 

послуг, умов їх надання,   виконавців житлово-комунальних послуг, купівлю товарів або оплату послуг, на суму, яка на  дату  

купівлі (оплати) перевищує             50 тис. гривень, шляхом подання відповідних документів. 



Громадяни,  яким призначено субсидію для відшкодування витрат на   оплату   житлово-комунальних  послуг,  

зобов'язані  щомісячно сплачувати вартість фактично  спожитої  послуги  з  урахуванням розміру  призначеної  

субсидії.  У  разі  коли  вартість  фактично використаної послуги менша ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї  

послуги,  громадяни  сплачують  її  фактичну вартість. Сума субсидії, яку структурними  підрозділами з питань соціального 

захисту населення було переказано на рахунки виконавців/виробників житлово-комунальних послуг для оплати  їх  вартості  

в  розмірі соціальних  нормативів і яка не використана  домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, 

зараховується виконавцем/виробником як оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на 

наступні розрахункові періоди. 

Надання раніше призначеної субсидії припиняється:  

за поданням  житлово-експлуатаційних  організацій, житлово-будівельних  (житлових)  кооперативів, об'єднань 

співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають житлово-комунальні послуги, якщо громадянин, якому 

призначено субсидію, не  сплачує  вартість  фактично  спожитої послуги  з урахуванням розміру призначеної субсидії, за 

винятком випадків, пов'язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується  відповідними  

документами, - з місяця, в якому надійшло таке подання. Подання надається зазначеними організаціями структурним 

підрозділам з питань соціального захисту населення до 10  числа  місяця,  що  настає  за  місяцем,  в якому виникли такі 

обставини;   

       якщо громадянин  приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи (не зазначив один із видів доходів) та 

майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, внаслідок чого йому була  надміру  перерахована сума  

субсидії, - з місяця, в якому виявлено порушення; 

       у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання субсидії (зокрема смерть   

одинокої особи), - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;  

        за заявою  уповноваженого власника  (співвласника)  житла, наймача житла у державному та громадському житловому 

фонді,  члена житлово-будівельного кооперативу, власника  (співвласника) житлового приміщення - з місяця, що настає за 

місяцем її подання, якщо інше  не обумовлено заявою.   

       якщо  під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства  державним соціальним 

інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які вплинули  (могли  вплинути)  

на  право  призначення  субсидії  або визначення її розміру; 

       У разі коли  через  несплату громадянином вартості фактично спожитої послуги з урахуванням  розміру призначеної 

субсидії надання  субсидії  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних  послуг припинено, громадянин 

набуває право на її  призначення на наступний період після подання документів, що підтверджують погашення 

заборгованості, яка  виникла за період отримання  субсидії. 

  Громадянам, які відповідно до законодавства мають субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, установлено 

соціальну норму житла для: 

  1) оплати користування житлом/утримання житла, управління багатоквартирним будинком - 13,65 кв. метра загальної 

площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство; 

  2) централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та виду енергії - 13,65 кв. 

метра опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство. 

 

  Соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами: 

   Для централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання): 

- у разі використання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки 

яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку, - 0,0548 Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць 

в опалювальний період; 

- у разі використання природного газу для індивідуального опалення - 5,5 куб. метра природного газу на 1 кв. метр 

опалюваної площі на місяць в опалювальний період; 

- у разі використання електричної енергії для індивідуального опалення - 65 кВт·г на     1 кв. метр опалюваної площі на 

місяць в опалювальний період. 

  Для користування послугами з централізованого постачання холодної води 4 куб. метри на одну особу на місяць за 

відсутності централізованого постачання гарячої води. 

  Для користування послугами з централізованого водовідведення - 4 куб. метри на одну особу на місяць. 

  Для користування послугами з газопостачання: 

- за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання - 4,4 куб. метра на одну особу на місяць; 

- за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 7,1 

куб. метра на одну особу на місяць; 

- за наявності газової плити та газового водонагрівача - 14 куб. метрів на одну особу на місяць; 

  Для користування послугами з електропостачання (до 31 грудня 2017 р.) в житлових приміщеннях (будинках): 

- у житлових приміщеннях (будинках), крім тих, що зазначені в абзацах третьому - шостому цього підпункту, - 90 кВт·г 

на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї 

(домогосподарства), але не більш як 210 кВт·г на місяць; 

- обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води - 130 кВт·г на 

місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї 

(домогосподарства), але не більш як 250 кВт·г на місяць; 

- обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води - 150 кВт·г на 

місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї 

(домогосподарства), але не більш як 270 кВт·г на місяць; 

- не обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної води та за 

відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів - 120 кВт·г на місяць на сім’ю 



(домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не 

більш як 240 кВт·г на місяць. 

  Користування послугами з вивезення твердих побутових відходів - 0,4167 куб. метра на одну особу на місяць; рідких 

побутових відходів - 0,76 куб. метра на одну особу на місяць. 

 

 

Коригуючи коефіцієнти 

для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення 

 

 

Коригуючий коефіцієнт 

1-2-поверхові будівлі будівлі на 3 і більше поверхів 

Назва регіону, міста 

1,046 0,61 

 

 

 

Коригуючи коефіцієнти  

для розрахунку розміру витрат теплової енергії на потреби централізованого опалення 

 

Коригуючий коефіцієнт 

1-4-поверхові будівлі будівлі на 5 і більше поверхів 

Назва регіону, міста 

0,61 0,411 

 

 

За умови призначення житлової субсидії за користування житлово-комунальними послугами в межах соціальної норми 

житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, громадяни, сплачують частку 

середньомісячного сукупного доходу за попередній календарний рік (Ро), яка визначається за такою формулою: 

 

Ро = Кд/КгхРг, 

 

де Ро - частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії округлюється до 

двох знаків після коми; 

Кд - коефіцієнт доходу домогосподарства - відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства 

в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої 

призначається субсидія; 

Кг - базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії - два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на 

місяць (Кг = 2); 

Рг - базова норма плати за житлово-комунальні послуги - 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу 

домогосподарства (Рг = 15). 

 


