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Житлова субсидія надається у відповідності до вимог нормативно-правових 

документів. 

Згідно з п.14 Положення про порядок призначення та надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 

(із змінами та доповненнями) (далі - Положення) 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. 

Після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи з питань 

соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії 

на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому 

періоді (крім орендарів житлового приміщення, осіб, яким субсидія була призначена 

за зареєстрованим місцем перебування, та осіб, які звертаються за субсидією 

на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива). Для 

цього структурні підрозділи з питань соціального захисту населення збирають 

необхідну інформацію (зокрема, відомості про суму простроченої понад два місяці 

заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг – від підприємств – 



 

виробників/виконавців житлово-комунальних послуг), без звернення громадян 

і протягом десяти днів після отримання зазначеної інформації приймають рішення 

про призначення (непризначення) субсидії та інформують про прийняте рішення 

громадян. 

У разі отримання інформації про прострочену понад два місяці заборгованість 

з оплати послуг, загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, субсидія на наступний строк не призначається, про що 

структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує особу. Якщо 

протягом двох місяців з дати інформування про непризначення субсидії на наступний 

строк громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення 

договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку 

(у тому числі до винесення рішення судом), субсидія призначається з дати закінчення 

дії попередньої субсидії, в іншому випадку - з місяця, в якому громадянин 

документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору. Зазначений 

строк може бути продовжений на підставі рішення районної, районної у містах Києві 

і Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі 

її створення) ради або комісії, яка ними утворюється, за наявності поважних причин. 

Враховуючи вищезазначене, вважаємо за необхідне зауважити, 

що Положенням визначено чіткий механізм врахування заборгованості при 

розрахунку субсидії на наступний термін. 

З питань 1,2,8. 

Визначена єдина вимога до періоду виникнення та суми заборгованості – 

прострочена понад два місяці заборгованість, загальна сума якої перевищує двадцять 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Термін «тимчасова заборгованість» 

Положенням не передбачено. 

З питання 3. 

Положенням визначено вичерпні умови, за яких відбувається розрахунок 

субсидії на наступний період. Субсидія призначається з дати закінчення дії 

попередньої субсидії - якщо протягом двох місяців з дати інформування про 

непризначення субсидії на наступний строк громадянин документально підтвердив 

сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або 

оскарження заборгованості в судовому порядку (у тому числі до винесення рішення 

судом), в іншому випадку - з місяця, в якому громадянин документально підтвердив 

сплату заборгованості або укладення договору. При цьому, виняткових випадків – 

затримка виплат пенсії, заробітної плати, витрати на непередбачене лікування 

отримувача субсидії або членів родини – не передбачено. 

З питань 4,5. 

З липня 2017 року по теперішній час на розгляд до Департаменту 

(безпосередньо чи за дорученням облдержадміністрації та інших органів виконавчої 

влади) надійшло 44 звернення громадян з питаннями щодо особливостей врахування 



 

заборгованості при розрахунку субсидії на наступний період. На всі звернення 

Департаментом надано вичерпні відповіді. 

Іншою інформацією з цього питання Департамент не володіє (у звітах, які 

надаються до Департаменту його структурними підрозділами, вона відсутня). 

З питання 6. 

Загальна кількість домогосподарств, які отримують субсидію станом 

на 01.03.2018 складає 315,7 тис. В автоматичному режимі, без звернення громадян, 

розраховано субсидію на опалювальний період 2017/2018 років – 279,1 тис. 

З питання 7. 

Згідно з п.20 Положення 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, у тому числі 

про доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан, що вплинули 

на встановлення права на субсидію, або не повідомив  про купівлю товарів або оплату 

послуг, передбачених підпунктом 5 пункту 5 Положення, 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 звітах, які надаються до Департаменту його структурними підрозділами, 

інформація по зазначеним випадкам відсутня. 

З питання 9. 

Положенням не передбачено продовження призначення (відновлення) субсидії 

за рішенням міських рад та райдержадміністрацій, або комісій, які ними 

утворюються. 



 

Згідно з п.14 Положення рішення районної, районної у мм. Києві і Севастополі 

держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі  її  утворення) 

ради або комісії, яка ними утворюється, про призначення в окремих випадках субсидії 

переглядається у разі зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають) 

у житловому приміщенні (будинку), 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. У разі відсутності змін розрахунок 

субсидії на наступний період здійснюється структурним підрозділом з питань 

соціального захисту населення без повторного прийняття рішення районної, районної 

у мм. Києві і Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної 

у місті (у разі її утворення) ради або комісії, яка ними утворюється. 

Якщо Ваше питання стосується строку, зазначеного в абзаці 11 пункту 14, 

то мова йде про подовження, за рішенням міських рад та райдержадміністрацій, 

або комісій, які ними утворюються, строку, який надається громадянину 

на врегулювання питання із заборгованості для можливості призначення субсидії 

з дати закінчення дії попередньої субсидії. 

Додатково зазначаємо, що прийняття рішень щодо призначення 

(непризначення) субсидії в окремих випадках, як виняток, належить виключно 

до компетенції виконавчих органів міських рад та райдержадміністрацій або комісій, 

які ними утворюються. 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені 

до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 

 

 

 

 

                                             

 

 
  


