ЯК ОФОРМИТИ СУБСИДІЮ?
Для оформлення субсидії споживачу необхідно звернутись з заявою про призначення житлової
субсидії та декларацією про доходи і витрати до управління з питань соціального захисту населення
за місцем проживання.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 року №329 „Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України з 1 травня 2018 року, - впроваджено новий порядок
надання житлових субсидій та передбачено призначення субсидії на наступний період лише на
підставі нових Заяви про призначення житлової субсидії і Декларації про доходи і витрати осіб, які
звернулися за призначенням житлової субсидії, якщо у складі домогосподарства є:
- непрацюючі особи працездатного віку, в яких відсутні доходи, або доходи менше мінімальної
заробітної плати та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування;
- внутрішньо переміщені особи;
- особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства (у декларації зазначаються
відомості про члена сім’ї, який зареєстрований за іншою адресою);
- особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);
- особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають
(субсидію у попередньому періоді було призначено за рішенням комісії без урахування окремих осіб
із числа зареєстрованих).
Слід зазначити, що крім зазначених категорій громадян заяву і декларацію також подають громадяни,
які звертаються за призначенням субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу,
громадяни, які не отримували субсидію в опалювальний сезон у зв’язку з тим, що розмір плати за
житлово-комунальні послуги у межах соціальних норм та нормативів не перевищував обов’язкового
платежу, а також отримувачі субсидій, в житловому приміщенні (будинку) яких змінився склад
зареєстрованих осіб.
Рішення про надання державної допомоги – субсидії та її розмір приймається управліннями з питань
соціального захисту населення за місцем проживання.
НА ЯКИЙ ТЕРМІН ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ СУБСИДІЯ?
З урахуванням прийнятих змін субсидія призначається двічі на рік:
у травні (на неопалювальний період з 1 травня по 30 вересня) і
у жовтні (на опалювальний період з 1 жовтня по 30 квітня).
Розмір субсидій на опалювальний сезон 2018-2019рр. для домогосподарства, які
використовують природний газ для індивідуального опалення, розраховується з 16 жовтня по 15
квітня включно.
Стосовно обрахування доходу для призначення субсидії
Під час призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у травні на неопалювальний
сезон враховуються доходи за III - IV квартали попереднього року (крім пенсії) за даними ДФС,
Пенсійного фонду України. Розмір пенсії враховується за квітень.
Під час призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у жовтні на опалювальний
сезон враховуються доходи за I - IІ квартали поточного року (крім пенсії) за даними ДФС,
Пенсійного фонду України. Розмір пенсії враховується за вересень.
Житлова субсидія на придбання скрапленого газу та твердого палива призначається виходячи з
розміру доходу за попередній календарний рік.
Важливим є те, що враховуються доходи членів сім’ї осіб із складу домогосподарства у разі, коли
член сім’ї зареєстрований за іншою адресою. При цьому соціальні норми житла та соціальні
нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не
розраховуються.

Випадки, коли субсидія не призначається
Субсидія не призначається (у тому числі на наступний період) якщо:
- опалювальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв. метрів для квартири і 200 кв. метрів
для індивідуального будинку (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також

сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими
встановлено опіку чи піклування);
- будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства має у своєму
володінні транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше 5 років, крім мопеда та
автомобіля, одержаного через орган соціального захисту населення;
- у особи працездатного віку відсутні доходи, або доходи менше мінімальної заробітної плати та/або
вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- здійснення покупки на суму більше 50 тис. грн. (у т.ч. набуття права власності);
- наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.
В ЯКИХ МЕЖАХ НАДАЄТЬСЯ СУБСИДІЯ ПО ОПЛАТІ ЗА ГАЗ?
Постановою КМУ від 6 серпня 2014 р.. № 409 зі змінами встановлені соціальні нормативи користування
житлово-комунальними послугами, зокрема послугами з газопостачання.
Соціальний норматив для індивідуального опалення природним газом становить 4,5 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

Індивідуальне
опалення

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

10,5

куб. м на 1 особу в місяць

4,6305

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

3,375

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

1 – 2 поверхові
будівлі
(коригуючий
коефіцієнт 1,029)
Будівлі на 3 і
більше поверхів
(коригуючий

коефіцієнт 0,75)

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

Призначення

При нарахуванні житлових
субсидій



Кв.м. опалюваної площі на 1
особу

13,65
(на кожного члена сім’ї)

Кв.м. опалюваної площі
додатково на сім’ю

35,22

якщо особа, що перебуває в шлюбі, проживає окремо від чоловіка (дружини) сама або з
неповнолітніми дітьми, на яких не отримує аліментів (за рішенням суду або за домовленістю), і є
уповноваженим власником, співвласником або наймачем житла, на якого (яку) відкрито
особовий рахунок, субсидія призначається лише на норму володіння чи користування житловою
площею без врахування додаткових 35,22 м кв. на сім'ю.

ЯК ОПЛАЧУВАТИ ЗА ГАЗ ПРИ НАЯВНОСТІ СУБСИДІЇ?

Згідно Постанови КМУ від 21.10.1995 р. № 848 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 на наступні розрахункові періоди протягом сезону, в
якому призначено субсидію.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 534
проводиться розрахунок невикористаних сум субсидії виконавцями послуг з газопостачання станом
на 1 травня та 1 жовтня за особовим рахунком споживача - громадянина, якому призначено
субсидію на опалювальний (неопалювальний) сезон, що закінчився.
Після закінчення опалювального (неопалювального) сезону невикористана сума житлової
субсидії повертається виконавцем комунальних послуг до державного бюджету в повному обсязі на
підставі акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум житлової субсидії у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Після закінчення опалювального сезону частина суми невикористаної внаслідок економії
споживання енергоресурсів житлової субсидії на оплату комунальних послуг з постачання
природного газу для індивідуального опалення, що не перевищує вартості 100 куб. метрів природного
газу на початок нового неопалювального сезону (станом на 1 травня поточного календарного року),
повертається домогосподарству, яке забезпечило таку економію.
Держава повністю забезпечить субсидією сім'ї, які не перевищують соціальні нормативи
використання природного газу. За весь обсяг газу, спожитий понад визначену соціальну норму,
людина сплачує самостійно.

