
ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЙ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПРИДБАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ, ТВЕРДОГО ТА РІДКОГО 

ПІЧНОГО ПОБУТОВОГО ПАЛИВА 

 

1. Перелік категорій 

громадян, які мають 

право на отримання 

допомоги  

Громадяни, які проживають у житлових приміщеннях (будинках) незалежно від форм 

власності. Субсидія призначається уповноваженому власнику (співласнику)  житла, на якого 

відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації та за наявності різниці між розміром плати за 

житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах 

норм споживання з урахуванням пільг і обсягом визначеного обов’язкового відсотка платежу. 

Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні 

(будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги. 

2. Перелік документів, 

необхідних для надання 

адміністративної 

послуги* 

1. Заява.  

2. Декларація про доходи та майновий стан.  

3. Довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні, за 6 

попередніх місяців, що передують місяцю звернення. 

4. Довідки про нараховану пенсію для громадян, які отримують пенсію в іншому районі м. 

Києва або за межами м. Києва.  

5. При наявності земельного паю за попередній рік та договір оренди (при здачі паю в 

оренду). 

3. Склад і послідовність 

дій для отримання 

субсидії  

 

3.1. Послідовність дій 

заявника  

 

1. Запис на прийом, або безпосереднє звернення до управління праці та соціального захисту 

населення. 

2. Заповнення заяви та декларації про доходи сім’ї.  

3. Надання інших необхідних  документів. 

4. Отримання повідомлення про призначення (відмову у призначенні) субсидії.  

3.2 Послідовність дій  

управління  

1. Прийом та перевірка пакету документів відділом прийому громадян управління праці та 

соціального захисту населення . 

2. Реєстрація  в журналі реєстрації заяв. 

- - опрацювання пакету документів в програмному комплексі «Житлові субсидії» 



- перевірка справи після призначення (непризначення) житлової субсидії; 

- засвідчення повідомлення про призначення субсидії підписом керівника Управління та 

гербовою печаткою; 

- видача повідомлення заявнику. 

4. Вичерпний перелік 

підстав для відмови в 

наданні адміністративної 

послуги 

У призначенні субсидії може бути відмовлено у разі, коли: 

1. у житлових приміщеннях зареєстровані працездатні громадяни працездатного віку, які 

не працювали і не навчалися у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних 

закладах I-IV рівня акредитації за денною формою навчання та не були зареєстровані у 

службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу, протягом трьох місяців, що 

передують місяцю звернення за призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за 

дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що 

потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-

консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, 

які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які 

доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I 

чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також 

фізичних осіб, які надають соціальні послуги); 

2. уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та 

громадському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник 

(співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, або будь-яка 

особа, що зареєстрована разом з ним у житловому  приміщенні (будинку), здає за договором 

у найм або в оренду житлове приміщення; 

3. уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та 

громадському житловому фонді, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які 

зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні, мають у своєму володінні 

(користуванні) чи володінні (користуванні) дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей) у 

сукупності більше ніж одне житлове приміщення, загальна площа яких у сумі перевищує 

норми володіння чи користування загальною площею житла (21м
2 

на кожного 

зареєстрованого та додатково 10,5м
2
 на сім’ю). У випадках придбання житлового 

приміщення субсидія для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його 

утримання  та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, 



електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також на придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається не раніше 

ніж через рік з місяця придбання; 

4. уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та 

громадському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник 

(співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які 

зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні, мають у своєму володінні чи володінні 

їх дружин (чоловіків, неповнолітніх дітей) два або більше транспортних засобів (механізмів), 

що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції. При цьому не 

враховуються транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах через органи 

праці та соціального захисту населення, а також транспортні засоби вітчизняного 

виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та 

інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати 

випуску. 

5. будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким 

нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням 

за призначенням субсидії здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), 

автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів 

довгострокового вжитку тощо або оплатив послуги з навчання, будівництва, ремонту 

квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому 

числі мобільного) зв’язку тощо, на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину 

прожиткового мінімуму для зазначених осіб. 

6. під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї державним 

соціальним інспектором з'ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих у житловому 

приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, має 

додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно.  

Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі рішень Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації або утвореної нею комісії Управління праці та 

соціального захисту населення  може призначати субсидії, як виняток, у разі наявності 

зазначених умов. 

5. Інше. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995  № 848 «Про спрощення порядку 



Перелік нормативно-

правових актів  

надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»; 

 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, затверджене Постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.09.1997 № 1050; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про новий розмір на оплату  житлово-комунальних  

послуг»  від   27.07.1998  № 1156 (із змінами та доповненнями); 

Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, 

затверджена Наказом Мінпраці України від 15.11.2001 № 486; 

Постанова  Кабінету  Міністрів  України від 14.07.2010 № 621 «Про посилення соціального 

захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг». 
 


