ЯК ОФОРМИТИ СУБСИДІЮ?
Субсидія призначається Управлінням праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації
(проживання), в сільській місцевості – уповноваженою особою по призначенню сільської ради.
Основний документ, який регулює призначення субсидій – затверджене Постановою КМУ від
21.10.1995 р. № 848. «Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива»
Субсидія призначається одному з мешканців (зареєстрованій особі або особі, яка фактично проживає
та сплачує за комунальні послуги), орендарям ( при наявності договору найму (оренди) житла) на
підставі заповненої заяви та декларації , які можна надати особисто або надіслати поштою.

НА ЯКИЙ ТЕРМІН ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ СУБСИДІЯ?
Розмір субсидій на опалювальний сезон 2017-2018рр. для домогосподарства, які використовують
природний газ для індивідуального опалення, розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.
Після закінчення терміну отримання субсидії органи соціального захисту населення здійснюватимуть
розрахунок субсидії на наступний період автоматично.
Для цього вони збиратимуть необхідну інформацію без звернення громадянина і протягом двох місяців
з початку нового періоду прийматимуть рішення щодо призначення (непризначення) субсидії цим
домогосподарствам та письмово інформують про прийняте рішення громадян, які зверталися. У разі
отримання інформації про прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг
субсидія на наступний строк не призначається. Якщо протягом двох місяців з дати
інформування про не призначення субсидії на наступний строк громадянин документально
підтвердив сплату заборгованості, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої
субсидії, в іншому випадку – з місяця, в якому підтверджено сплату заборгованості.

В ЯКИХ МЕЖАХ НАДАЄТЬСЯ СУБСИДІЯ ПО ОПЛАТІ ЗА ГАЗ?
Постановою КМУ від 18.08.2017 р. № 609 встановлені нові соціальні нормативи користування житловокомунальними послугами, зокрема послугами з газопостачання. Нові нормативи почали діяти з 19
серпня 2017 року. У лютому прийняті зміни (Постановою КМУ від 06.02.2017 р. №51), які набрали
чинності з 1 травня 2017 року. З наступного опалювального сезону знижується соціальний норматив
для індивідуального опалення природним газом - з 5,5 до 5,0 куб.м на 1 кв.м опалюваної площі на
місяць. Надання пільг та призначення житлових субсидій незалежно від наявності або відсутності
лічильника газу здійснюється з урахуванням наступних соціальних нормативів користування послугами
з газопостачання:

Вид споживання природного газу

Приготування
їжі та підігрів
води

Соціальний норматив

Одиниця виміру

за наявності газової
плити та
централізованого
гарячого
водопостачання

3,3

куб. м на 1 особу в місяць

за наявності газової
плити в разі
відсутності
централізованого
гарячого
водопостачання та
газового
водонагрівача

5,4

куб. м на 1 особу в місяць

за наявності газової
плити та газового
водонагрівача

Індивідуальне
опалення

10,5

куб. м на 1 особу в місяць

5,715

куб. м на 1 кв. м
опалюваної площі в місяць
в опалювальний період

1 – 2 поверхові
будівлі
(коригуючий
коефіцієнт 1,143)
Будівлі на 3 і
більше поверхів
4,165

(коригуючий
коефіцієнт 0,833)

куб. м на 1 кв. м
опалюваної площі в місяць
в опалювальний період

Соціальні норми житла, які застосовуються при призначенні житлових субсидій при використанні
природного газу для опалення:

Призначення

При нарахуванні субсидій для
домогосподарств, що
складаються з однієї або двох
непрацездатних осіб

При нарахуванні житлових
субсидій

Кв.м. опалюваної площі на 1
особу

Кв.м. опалюваної площі
додатково на сім’ю

75
( на домогосподарство)

13,65
(на кожного члена сім’ї)

35,22

ЯК ОПЛАЧУВАТИ ЗА ГАЗ ПРИ НАЯВНОСТІ СУБСИДІЇ?

Згідно Постанови КМУ від 21.10.1995 р. № 848 в редакції Постанови КМУ від 27.04.2016 р.
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.
Після закінчення опалювального сезону невикористана сума субсидії для індивідуального опалення
повертається підприємством до бюджету в повному обсязі на підставі акта розрахунку загального обсягу
невикористаних сум субсидій. Проте відповідно до змін, які набрали чинності 01 травня 2017 р. частина
не використаної суми субсидії для індивідуального опалення, що в еквіваленті не перевищує вартості
(станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб.метрів природного газу перераховується на
особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі на підставі списків таких осіб, які подаються
до 1 червня поточного року підприємствами послуги.

