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1. Кому призначається субсидія? 

Субсидія призначається одному із членів сім’ї, який 

зареєстрований у житловому приміщенні. Віднедавна 

субсидія також може бути призначена особам, які 

орендують житло на підставі договору найму (оренди) 

житла (без пред’явлення такого договору субсидію не 

призначають!).  

Право на отримання житлових субсидій мають сім’ї, у 

яких розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

виходячи із соціальної норми житла та соціальних 

нормативів користування послугами, перевищують розмір 

визначеного обов’язкового платежу.  

Для визначення орієнтовного розміру субсидії можна 

скористатися онлайн-калькулятором за посиланням 

http://www.kmu.gov.ua/control/calculator. Однак розрахунки 

за цим калькулятором є орієнтовними. Для остаточного 

визначення права на отримання субсидії варто звернутися до 

місцевого органу соціального захисту населення. 

2. Які доходи враховуються для призначення 

субсидії? 

За загальним правилом для призначення субсидії сукупний 

дохід обчислюється виходячи з нарахованих особам, які 

зареєстровані (фактично проживають) у житловому 

приміщенні: 

1) доходів (заробітної плати, гонорару, оплати 

роботи за цивільно-правовим договором тощо) без 

урахування податку з доходів  фізичних осіб;  

2) розмірів державної соціальної допомоги, що 

виплачується структурними підрозділами з питань 

соцзахисту населення (крім частини допомоги при 

народженні або усиновленні дитини, виплата якої 

здійснюється одноразово, одноразової винагороди жінкам, 

яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня", державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених  

батьківського  піклування, щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо  переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг).   

Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, 

соціальні виплати (допомоги по безробіттю, допомоги при 

народженні (усиновленні) дитини, по догляду за інвалідом 

тощо) під час визначення сукупного доходу враховуються 

фактичні розміри таких стипендій та соцвиплат.  

Якщо людина не працює, дохід все одно нарахують: 

а) для працездатних осіб, які не працюють, враховується 

дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму; 

б) для студентів денної форми навчання, які мають 

батьків, зареєстровані в житловому приміщенні самі і не 

отримують стипендію, а також для осіб, які перебувають на 

обліку в центрі зайнятості – на рівні одного прожиткового 

мінімуму. 

Для довідки: Розмір прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб у 2016 році становить: з 1 січня – 1378 

грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн. 

3. Які доходи НЕ враховуються для призначення 

субсидії? 

До сукупного доходу не враховуються: а) сплачені 

особою аліменти; б) доходи  від  розміщення  депозитів; в) 

оплата  праці членів виборчої комісії, а також осіб, які 

залучаються до роботи в комісії в день голосування, дні 

встановлення підсумків голосування та результатів  виборів; 

г) допомога громадських та благодійних організацій; ґ) 

допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається 

відповідно до  законодавства або за рішеннями органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування,  

підприємств, установ, організацій незалежно від форми 

власності.  

Якщо на субсидію претендують учасники АТО та/або 

члени їх сімей, то до сукупного доходу не враховуються: а) 

отримані ними у  період  безпосередньої участі у проведенні 

антитерористичної  операції грошове забезпечення та інші 

виплати і види соціальної допомоги; б) отримана ними у 

період та/або після безпосередньої участі у проведенні АТО  

благодійна допомога незалежно від розміру та джерела 

походження. 

4. Які документи треба подавати для отримання 

субсидії? 

1) Заява (за встановленою формою); 

2) Декларація про доходи і майновий стан всіх осіб, 

зареєстрованих у житловому приміщенні. 

Зразки заяви та декларації можна знайти на сайті 

Мінсоцполітики http://www.mlsp.gov.ua/ у розділі «Все про 

житлові субсидії». 

5. Куди подаються документи для призначення 

субсидії? 

З питань призначення житлової субсидії необхідно 

звернутися до органу соціального захисту населення за 

місцем реєстрації (смт. В. Березний, вул. Шевченка, 71,  

тел. 23-8-04).  

У сільській місцевості приймання заяв з необхідними 

документами для призначення субсидій здійснюють 

уповноважені особи, які визначаються виконавчими 

органами сільських і селищних рад. 

6. Який порядок розрахунку обов’язкового платежу? 

1) Спочатку розраховується середньомісячний дохід 

сім’ї на одну особу за попередні 6 місяців (сукупний дохід 

сім’ї за попередні 6 місяців ділиться на кількість осіб, які 

входять до її складу, та ще на 6 місяців). При цьому важливо 

знати, що для призначення субсидії сукупний дохід сім’ї 

обчислюється виходячи з нарахованих особам доходів без 

врахування податку з доходів фізичних осіб.  

2) Потім визначається обов’язковий відсоток платежу 

(середньомісячний дохід на одну особу ділиться на 

прожитковий мінімум і на базовий коефіцієнт 2, після чого 

множиться на базовий коефіцієнт 15%).  

3) Насамкінець розраховується розмір обов’язкового 

платежу (обов’язковий відсоток платежу множиться на 

середньомісячний сукупний дохід сім’ї). 

http://www.kmu.gov.ua/control/calculator
http://www.mlsp.gov.ua/


 

Для зручності таблицю розрахунку розміру 

обов’язкового платежу з урахуванням середньомісячного 

доходу сім’ї можна знайти на сайті Мінсоцполітики 

http://www.mlsp.gov.ua/ у розділі «Все про житлові субсидії». 

7. Як розраховується розмір субсидії? 

Субсидія  =  розмір витрат на оплату житлово-

комунальних послуг – розмір обов’язкового платежу.  

Якщо розмір обов’язкового платежу, розрахований за 

алгоритмом, вказаним у пункті 4, перевищує розмір витрат 

сім’ї на оплату житлово-комунальних послуг, субсидія не 

призначається. 

8. На який строк призначається субсидія? 
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: а) на 

неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня; б) на 

опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня. 

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива призначається один раз 

на календарний рік за особистим зверненням громадян.  

За наявності договору найму (оренди) субсидія 

призначається з місяця звернення до дати закінчення 

опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, та не 

пізніше, ніж до кінця місяця, в якому закінчується строк дії 

договору найму (оренди). На наступний строк субсидія 

призначається за особистим зверненням орендаря. 

9. Чи потрібно повторно звертатися за субсидією, 

якщо її було призначено у 2015 році? 
Заяву для призначення субсидії на оплату житлово-

комунальних послуг на наступний розрахунковий період 

подавати не потрібно. Її повторне призначення (за наявності 

на те підстав – див. п.п. 1, 4, 5) буде зроблене органом 

соціального захисту, коли закінчиться термін дії субсидії, 

про що має бути надіслане відповідне повідомлення.  

Однак віднедавна скасовано норму стосовно 

призначення субсидії на придбання твердого палива і 

скрапленого газу на наступний період без звернення 

громадян. Тому для призначення такої субсидії щороку має 

подаватися заява і декларація.  

10. Якщо призначено субсидію, то чи можна 

користуватися пільгою? 
Ні, з 1 травня 2016 року особам, яким призначено 

житлову субсидію, пільги на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу не 

нараховуються. Тому тепер громадянам слід обрати між 

пільгою та субсидією. 

Нагадаємо, що протягом минулого опалювального сезону 

можна було користуватися одночасно і пільгами на оплату 

житлово-комунальних послуг, і субсидією. Тепер же уряд 

позбавив пільговиків такої можливості. 

11. Чи зарахують зекономлені суми субсидій на 

наступний розрахунковий період? 
Лише незначну частину невикористаної суми субсидії в 

еквіваленті вартості 100 куб. метрів природного газу чи в 

еквіваленті 150 кВт/год електричної енергії (залежно від 

того яке з цих джерел енергії використовується для 

індивідуального опалення) зарахують як оплату послуг, у 

т.ч. обов'язкової частки платежу домогосподарства, на 

наступні розрахункові періоди. Решта невикористаної 

субсидії (тобто все зекономлене понад вказані норми) буде 

повернуто виробником/виконавцем послуг до державного 

бюджету.  

12. Чи планується монетаризація субсидій? 
Так, в уряді розробляють пілотний проект із 

впровадження спеціальних банківських «енергетичних 

карток», на які буде зараховуватися субсидія. За словами 

міністра енергетики та вугільної промисловості Ігора 

Насалика, передбачається, що коштами, які держава буде 

зараховувати на ці картки, можна буде оплачувати 

комунальні послуги в частині, яку покриває субсидія, а 

зекономлене за підсумками опалювального періоду можна 

буде зняти з рахунку «живими» грошима і використати на 

свій розсуд.  

 

Матеріал підготував:  

Віталій Дацюк, кандидат юридичних наук, викладач юридичного факультету УжНУ, керівник Центру правової 

інформації та консультацій ГО «Простір молоді», кореспондент сайту ProZak.info 

Звертайтеся за безоплатною юридичною консультацією до юристів  

Центру правової інформації та консультацій ГО «Простір молоді»

Для попереднього запису на прийом у смт. В.Березний 

(проводиться у приміщенні Великоберезнянської селищної 

ради, перший поверх, мала зала засідань) телефонуйте за 

номером 0958990614 (Віталій Дацюк).  

Для попереднього запису на прийом під час виїзних 

засідань у селах Великоберезнянського району 

телефонуйте за номером 0958945385 (Микола Сюсько).. 

 

Дзвінки приймаються з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Якщо юрист не може відповісти на Ваш дзвінок, то Вам 

перетелефонують пізніше. 

Слідкуйте за актуальними новинами законодавства на інформаційному сайті ProZak.info 

Проект «Безоплатна правова допомога для гірських громад Великоберезнянщини» виконується Громадською 

організацією «Простір молоді» в рамках Проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який 

впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки Уряду Канади та Програмної ініціативи 

«Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження». 

http://www.mlsp.gov.ua/

