
 

До уваги отримувачів пільг та житлових субсидій 

         
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 № 106  „Про 

удосконалення порядку надання житлових субсидій” з 01 травня 2015 року 

запроваджено спрощений порядок надання житлових субсидій та внесено зміни до 

Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а саме: 

 

- районні комісії мають право приймати рішення про надання субсидії на 

понаднормову площу житла непрацездатним особам, які проживають самі; 

- при призначенні субсидії не враховується майновий стан (наявність іншого 

житлового приміщення та транспортних засобів); 

- субсидія не призначається, якщо  будь-хто із зареєстрованих у житловому 

приміщенні осіб протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії 

здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного 

засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив 

послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного 

засобу, телефонного зв’язку на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. 

гривень;  

- субсидія надається одному із зареєстрованих членів домогосподарства, на якого 

відкрито особовий рахунок, або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у 

житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, і на яку 

відкриті особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг; 

- у разі коли обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється 

індивідуальними засобами обліку, субсидія розраховується виходячи з кількості 

зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому 

проживають, на підставі  рішення районної комісії та акту обстеження матеріально-

побутових умов сім’ї; 

- для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з отриманих 

особами доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб; 

- субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

призначається на основі середньомісячного сукупного доходу. Середньомісячний 

сукупний дохід визначається за попередній календарний рік; 

- для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у 

загальноосвітніх, вищих навчальних закладах; осіб, призваних на строкову військову 

службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається 

сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних 

осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду 

включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для 

працездатних осіб у відповідному періоді; 

- субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням; 

- після закінчення строку отримання субсидії проводиться розрахунок субсидії 

без звернення громадян на наступний період для домогосподарств, які отримували 

субсидію у попередньому відповідному періоді.  

 


