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Інформаційна довідка 

до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 №106 

„Про удосконалення порядку надання житлових субсидій" 

 

У зв'язку з підвищенням цін і тарифів на газ і електроенергію Урядом 

28лютого 2015 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про удоско-

налення порядку надання житлових субсидій" (далі — Постанова), якою з 01 травня 

2015 року суттєво спрощено порядок призначення житлових субсидій 

Постановою передбачено наступне. 

Для призначення субсидії необхідно подати лише два документи - заяву про 

призначення житлової субсидії (далі - Заява) та декларацію про доходи і витрати 

осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (далі -Декларація), форма 

яких спрощена (додається). Не подаються довідки про доходи зареєстрованих осіб, 

відповідна інформація зазначається у Декларації. 

Особам, які отримували житлову субсидію протягом опалювального періоду 

2014/2015 років, субсидія на наступний період призначатиметься на підставі раніше 

поданих документів, без необхідності надання Заяви і Декларації. 

Субсидія призначатиметься на 12 місяців на підставі відомостей про доходи, 

які зазначено у Декларації, а на наступний період — без звернення, на підставі отри-

маної інформації про доходи від Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду Ук-

раїни, фондів соціального страхування, вищих навчальних закладів. При цьому у разі 

коли оплата послуг з централізованого опалення проводиться лише в опалювальний 

період або за двоставковим тарифом, або для індивідуального опалення використову-

ється природний газ (електроенергія), розмір субсидії розраховується окремо на 

опалювальний і неопалювальний періоди. 

Для призначення субсидії враховуватимуться доходи без податку з доходів 

фізичних осіб за попередній календарний рік. Якщо субсидія для відшкодування ви-

трат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у 1 кварталі року, сере-

дньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року. 

У разі коли дохід заявника зменшився порівняно з попереднім календарним роком, жи-

тлова субсидія може бути призначена на підставі доходів за останні шість місяців за 

умови надання довідки до органу соціального захисту населення про доходи таких осіб 

за цей період. 

Для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів у разі відсут-

ності доходів не враховуватиметься дохід на рівні прожиткового мінімуму. 

Для призначення житлової субсидії не має значення майновий стан сім "ї (ная-

вність у володінні житлових приміщень, транспортних засобів, земельних ділянок, 

здача в оренду житлового приміщення тощо), крім купівлі майна або оплати послуг 

протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час ку-

півлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень. У такому випадку субсидія може бути 

призначена на підставі рішення комісії. 

 

Скасовується необхідність обов'язкового працевлаштування працездатних 

членів сім "ї та перебування їх па обліку а центрі зайнятості (до розрахунку сукуп-

ного доходу прийматиметься дохід такого члена сім'ї на рівні прожиткового міні-

муму для працездатних осіб). 
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Отримають право на субсидію особи, які проживають у житловому примі-

щенні на підставі договору найму (оренди) житла, і па яких відкрито особові раху-

нки із сплати житлово-комунальних послуг. 

Передбачено, що у разі якщо для опалення житлового приміщення одночасно 

використовується природний газ і електроенергія субсидія надаватиметься тільки 

на один вид палива 

Комісіям при місцевих органах виконавчої влади надано право: 

- приймати рішення про надання субсидії одиноким непрацездатним грома-

дянам на збільшену понад норму площу житла; 

- визначати кількість осіб для розрахунку субсидії у випадках, коли окремі 

особи з числа зареєстрованих фактично не проживають у житловому приміщенні і 

споживання комунальних послуг обчислюється засобами обліку. Таким документом 

може бути довідка, що підтверджує місце перебування особи в іншій адміністра-

тивно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довго-

тривалим відрядженням, відбуванням покарання, а також: довідка про оплату 

житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні. 

Сума субсидії, яку перераховано на рахунки виконавців послуг і яка не викори-

стана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховувати-

меться виконавцем не тільки як оплата обов'язкової частки платежу домогоспо-

дарства, айв рахунок майбутніх платежів. 

Сума субсидії, перерахована (виплачена) внаслідок подання громадянином 

документів з недостовірними відомостями, повертається ним у подвійному розмі-

рі. 

Зазначеною Постановою доручено Міністерству регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству енергетики 

та вугільної промисловості разом з Міністерством інфраструктури забезпечити 

до 15 квітня та до 01 листопада 2015 р. виготовлення підприємствами, що нада-

ють послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення, 

бланків Заяви та Декларації і доставку їх споживачам. 
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ЗАТВЕРДЖЕНЕ 

постановою Кабінету Міністрів України 

 від 21 жовтня 1995 р. № 848 

 

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 

 

(Станом на 01.05.2015) 

 

1.    Це Положення визначає умови призначення та порядок надання грома-

дянам щомісячної адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оп-

лату користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, теп-

ло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та 

рідких нечистот), а також один раз на рік субсидії готівкою на придбання скрапле-

ного газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. 

Субсидія є безповоротною і її отримання не пов'язане і не тягне за собою 

зміни форми власності житла. 

2.  Право на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також субсидії готівкою на прид-

бання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі - суб-

сидія) поширюється на громадян, які проживають у житлових приміщеннях (будин-

ках) державного та громадського житлового фонду, в тому числі у гуртожитках, - на 

оплату користування житлом; приватного житлового фонду та фонду житлово-

будівельних (житлових) кооперативів - на оплату утримання житла; житлового фон-

ду незалежно від форм власності - на оплату комунальних послуг, придбання скрап-

леного газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. 

Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива приз-

начається у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або 

газопостачанням для опалення. 

Якщо для опалення житлового приміщення одночасно використовується тве-

рде та рідке пічне побутове паливо і природний газ або природний газ і електроене-

ргія, субсидія надається тільки на один вид палива. 

Якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів від 

централізованого теплопостачання та населення для обігріву приміщень використо-

вую^ побутові електроприлади, то для розрахунку субсидій в опалювальний сезон 

застосовуються соціальні нормативи користування електропостачанням для індиві-

дуального опалення. 

Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-

побутових умов сім'ї та акта обстеження стану зовнішніх і внутрішньобудинкових 

електромереж на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів, проведених 

організаціями, які здійснюють обслуговування таких мереж. 

3.   Призначення субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійс-

нюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення район-
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них, районних у містах Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів 

міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі - структурні підрозділи з 

питань соціального захисту населення). 

У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для приз-

начення субсидій та передачу їх відповідним структурним підрозділам з питань со-

ціального захисту населення здійснюють уповноважені особи, які визначаються ви-

конавчими органами сільських і селищних рад. 

4.   Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за жит-

лово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у 

межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-

комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законо-

давства, і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка 

платежу. 

Соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-

комунальними послугами встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, 

виходячи з конкретних обставин субсидії можуть призначатися структурними під-

розділами з питань соціального захисту населення непрацездатним особам, які про-

живають самі, на понаднормову площу житла за рішеннями районних, районних у 

містах Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, район-

них у містах (у разі їх створення) рад або комісій, які ними утворюються. Рішення 

про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках приймається на підста-

ві акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї і переглядається у разі зміни 

складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування таких осіб або 

виникнення в них інших джерел доходів. Положення про комісії затверджують ор-

гани, які їх утворили. 

(Абзац пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ№ 409 від 06.08.2014) 

(Абзац пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ№ 409 від 06.08.2014) 

Норми забезпечення населення скрапленим газом, твердим та рідким пічним 

побутовим паливом, згідно з якими призначаються субсидії, визначаються 

Радою міністрів     Автономної     Республіки     Крим,     обласними,     Київською     

та Севастопольською міськими державними адміністраціями. 

(Абзац пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ№ 973 від 28.07.2004) 

5. Субсидія не призначається, якщо: 

(Підпункт 1 пункту 5 виключено на підставі Постанови KM №106 від 

28.02.2015) 

(Підпункт 2 пункту 5 виключено на підставі Постанови KM №106 від 

28.02.2015) 

(Підпункт З пункту 5 виключено на підставі Постанови KM №106 від 

28.02.2015) 

(Підпункт 4 пункту 5 виключено на підставі Постанови KM №106 від 

28.02.2015) 

5) будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, 

які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послу-

ги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням 

субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), ав-

томобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів 
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довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (бу-

динку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому чис-

лі 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; 

6)     під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогос-

подарства державним соціальним інспектором з'ясовано, що будь-хто із складу заре-

єстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично прожива-

ють), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, має додаткові дже-

рела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здає у найм (оре-

нду) житлове приміщення (будинок) або його частину; працює без оформлення тру-

дових відносин у встановленому порядку; отримує дохід від утримання худоби, 

птиці, інших тварин, дохід від народних промислів, використання наявної сільсько-

господарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо). 

5-1. Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі рішень рай-

онних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, виконавчих 

органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або утворених ними ко-

місій структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть призна-

чати субсидії, як виняток, у разі наявності умов, зазначених у пункті 5 цього Поло-

ження. Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких випадках прий-

мається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. 

Форма акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства затверджу-

ється Мінсоцполітики. 

Положення про комісії, зазначені в абзаці першому цього пункту, затвер-

джують органи, які їх утворили. 

6. Субсидія призначається одному з членів домогосподарства, на якого відк-

рито особовий рахунок за місцем реєстрації, або особі, яка не зареєстрована, але фа-

ктично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму 

(оренди) житла, і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних 

послуг (далі - орендар). В окремих випадках на підставі рішень районних, районних 

у містах Києві і Севастополі держадміністрацій та виконавчих органів міських і рай-

онних рад або утворених ними комісій та актів обстеження матеріально-побутових 

умов домогосподарства субсидія може призначатися іншій особі, зареєстрованій у 

житловому приміщенні (будинку), а також індивідуальним забудовникам, будинки 

яких не прийняті в експлуатацію, але які сплачують вартість одержуваних житлово-

комунальних послуг. 

У разі смерті особи, зазначеної в абзаці першому цього пункту, на яку відк-

рито особовий рахунок, надання субсидії не припиняється за умови, що у житлово-

му приміщенні (будинку) зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за жи-

тлово-комунальні послуги. 

(Абзац третій пункту 6 виключено на підставі Постанови KM № 409 від 

06.08.2014) 

(Абзац четвертий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ№ 409 від 

06.08.2014) 

У разі коли у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані неповнолітні 

діти, які залишились без батьківської опіки (піклування), субсидія призначається за 
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заявою опікуна (піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії у зв'язку 

з втратою годувальника та інших соціальних виплат, які отримує опікун (піклуваль-

ник) на підопічних дітей. 

Субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти, маючи батьків, зареєст-

ровані в житловому приміщенні (будинку) самі. 

7. Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому 

приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується 

плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову вій-

ськову службу. 

Кількість зазначених осіб та їх соціальний статус визначається на початок мі-

сяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидії, а у разі повторного 

призначення субсидії на наступний період - на початок місяця, з якого призначаєть-

ся субсидія. 

У разі коли обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється індиві-

дуальними засобами обліку, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєст-

рованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому прожива-

ють, на підставі рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі держадмі-

ністрацій та виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад 

або утворених ними комісій та актів обстеження матеріально-побутових умов сімї. 

Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що 

підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, 

що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній 

одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, 

відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому 

житловому приміщенні (будинку). 

8. Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з отри-

маних особами доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб, інформацію 

про які зазначено у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призна-

ченням житлової субсидії, а для призначення субсидії на наступний період - доходів, 

відомості про які надаються ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціально-

го страхування, вищими навчальними закладами у порядку, визначеному пунктом 

13 цього Положення, а також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачу-

ються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (крім ча-

стини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється  одноразово,  

частини  допомоги  при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово). 

(Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ№ 2146 від 25.11.99) 

(Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ№ 2146 від 25.11.99) 

(Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ№ 2146 від 25.11.99) 

12. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних пос-

луг призначається на основі середньомісячного сукупного доходу осіб, зазначених у 

пункті 7 цього Положення, а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива - на основі річного доходу осіб за попередній календар-

ний рік. 

Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг призначається у І кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визнача-

ється за перші три квартали попереднього року, в інших випадках - за попередній 

календарний рік. 
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За бажанням громадян субсидія для відшкодування витрат на оплату житло-

во-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного (за шість міся-

ців, що передують місяцю звернення) сукупного доходу осіб, зазначених у пункті 7 

цього Положення, після подання довідок про доходи таких осіб за зазначений період 

за формами, затвердженими Мінсоцполітики. 

Для обчислення доходу непрацюючих громадян, яким призначено пенсію 

вперше або якщо вони залишили роботу в період, за який враховуються доходи, і не 

мають інших доходів, крім пенсії та доходів від особистого селянського господарст-

ва, в сукупному доході на розсуд пенсіонера враховується дохід за зазначений пері-

од або розмір призначеної щомісячної пенсії. 

Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчан-

ня у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах; осіб, призваних на строкову вій-

ськову службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначаєть-

ся сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працез-

датних 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. 

Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати 

(допомоги при народженні (усиновленні) дитини, до досягнення дитиною трирічно-

го віку, по догляду за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за 

дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом І чи II групи внаслідок психічного 

розладу, допомоги по безробіттю, а також компенсації фізичним особам, які нада-

ють соціальні послуги і мають право на отримання субсидії, у тому числі на підставі 

рішень комісій, під час визначення сукупного доходу осіб, зареєстрованих у житло-

вому приміщенні (будинку) (осіб, які фактично проживають), враховуються фактич-

ні розміри стипендій та соціальних виплат. 

13. Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспор-

том або іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального за-

хисту населення за місцем реєстрації (орендарі - за місцем проживання): 

заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати 

осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими формами; 

довідки про доходи - у випадках, передбачених абзацом третім пункту 12 

цього Положення; 

договір найму (оренди) житла (за наявності). 

Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані поштою структурному 

підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника 

(орендарі - за місцем проживання). 

Забороняється вимагати від громадян документи, що не передбачені цим По-

ложенням. 

Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що 

вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на 

визначення її розміру. 

Для нарахування субсидій на запит структурних підрозділів з питань соціа-

льного захисту населення у п'ятиденний строк з дня його отримання подаються ві-

домості про: 

склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб - житлово-

експлуатаційними організаціями або іншими органами, що визначені місцевими ор-
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ганами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; у сільській місце-

вості - сільські (селищні) ради; 

забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами за 

формами, затвердженими Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 

Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями, в яких зазначається 

вартість послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користу-

вання комунальними послугами в опалювальний і неопалювальний періоди, - жит-

лово-експлуатаційними організаціями, житлово-будівельними (житловими) коопе-

ративами, об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку та організаціями, 

що надають житлово-комунальні послуги; 

доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків - ДФС 

у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном; 

суми пенсійних виплат осіб, пенсії яким призначені відповідно до Закону 

України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб" (крім військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей), а також 

осіб, які отримують пенсії не за місцем реєстрації - Пенсійним фондом України. 

Інформація про суми пенсійних виплат осіб (крім осіб, пенсії яким призначе-

ні відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій-

ськової служби, та деяких інших осіб") одержується структурними підрозділами з 

питань соціального захисту населення за результатами   обміну  електронними  ба-

зами  даних   відповідно  до   пункту   7 постанови Кабінету Міністрів України від 11 

квітня 2002 р. № 497 "Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати 

пенсій органами Пенсійного фонду" (Офіційний вісник України, 2002 p., № 15, ст. 

814). 

Для нарахування субсидії можуть використовуватися відомості про доходи та 

розміри платежів у вигляді списків, довідок, даних на електронних носіях інформа-

ції, одержаних від служб зайнятості населення, житлово-експлуатаційних організа-

цій, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, об'єднань співвласників багато-

квартирного будинку, організацій, що надають житлово-комунальні послуги та здій-

снюють нарахування плати за житлово-комунальні послуги за договорами з підпри-

ємствами (інформаційно-обчислювальні центри, розрахункові центри, центри нара-

хування плати за житлово-комунальні послуги тощо). 

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення мають право 

робити запити та безоплатно отримувати у строк до 15 календарних днів від ДФС, 

Державтоінспекції, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду-

вання, суб'єктів господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об'єктів 

нерухомого майна, вищих навчальних закладів, фондів соціального страхування ін-

формацію, необхідну для призначення субсидій та проведення перевірок достовір-

ності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням субсидій. 

У разі подання документів, передбачених цим пунктом, у неповному обсязі 

субсидія призначається за умови надходження протягом місяця з дня подання (відп-

равлення) заяви усіх необхідних документів. 

Рішення про призначення (непризначення) субсидії приймається протягом 

десяти днів після подання заяви та отримання відомостей, визначених абзацами во-

сьмим - дванадцятим цього пункту. 

14. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних пос-

луг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. Субсидія для 
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придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призна-

чається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян. 

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побу-

тового палива та відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на-

дається на календарний рік. При цьому субсидія на оплату житлово-комунальних 

послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного ро-

ку. 

У разі звернення із заявою про призначення субсидії протягом двох місяців з 

початку опалювального періоду (з дати зміни цін і тарифів на житлово-комунальні 

послуги) як виняток субсидія призначається з початку опалювального періоду (з мі-

сяця, в якому відбулися такі зміни). 

Після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи з питань 

соціального захисту населення здійснюють розрахунок субсидії на наступний період 

(12 місяців, календарний рік) для домогосподарств, які отримували субсидію у по-

передньому відповідному періоді. Для цього структурні підрозділи з питань соціа-

льного захисту населення збирають необхідну інформацію у порядку, передбачено-

му пунктом 13 Положення, без звернення громадянина і протягом десяти днів після 

отримання зазначеної інформації приймають рішення щодо призначення (непризна-

чення) субсидії та письмово інформують про прийняте рішення громадян, які звер-

талися. 

У разі коли оплата послуг з централізованого опалення проводиться лише в 

опалювальний період або за двоставковим тарифом, або для індивідуального опа-

лення використовується природний газ (електроенергія), розмір субсидії розрахову-

ється окремо на опалювальний і неопалювальний періоди. 

Громадянин, якому призначено субсидію, зобов'язаний протягом місяця поі-

нформувати структурні підрозділи з питань соціального захисту населення про змі-

ни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі -про 

осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, зміни у переліку отримува-

них житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-

комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг, передбачених підпунк-

том 5 пункту 5 цього Положення, шляхом подання відповідних документів. 

Перерахунок субсидії у межах установленого терміну її призначення без зве-

рнень громадян провадиться у разі: 

зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено субсидію; встано-

влення Кабінетом Міністрів України нового розміру витрат громадян на оплату жи-

тлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива; 

внесення змін до законодавства в частині надання окремим категоріям гро-

мадян пільг на оплату житлово-комунальних послуг; 

коли початок (закінчення) опалювального періоду встановлений не з першого 

числа (не до останнього числа) місяця - виходячи з вартості послуг з централізова-

ного опалення, газо- та електропостачання для індивідуального опалення з ураху-

ванням кількості днів опалювального періоду; 

отримання від ДФС за запитом уточненої інформації про доходи осіб, зазна-

чених у пункті 7 цього Положення (крім субсидії готівкою на придбання скраплено-

го газу, твердого та рідкого пічного побутового палива). 
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(Абзац тринадцятий пункту 14 виключено на підставі Постанови KM № 106 

від28.02.2015) 

Порядок проведення перерахунків призначених субсидій визначається Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольсь-

кою міськими державними адміністраціями або за їх згодою районними, районними 

у містах Києві і Севастополі державними адміністраціями та виконавчими органами 

міських і районних рад. 

У разі затвердження нових тарифів і цін на житлово-комунальні послуги, 

скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо субсидії призначаються про-

тягом трьох місяців з часу підвищення розміру платежів. 

Якщо громадяни, зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), з неза-

лежних від них причин (відрядження, хвороба, смерть близької людини тощо), що 

підтверджується відповідними документами, не змогли своєчасно звернутися за 

призначенням субсидій, в окремих випадках субсидії можуть призначатися з дня 

виникнення права, але не більше ніж за три місяці до звернення за призначенням су-

бсидії.  

Розмір субсидії для відшкодування плати за користування житлом/утримання 

житла, централізоване та індивідуальне опалення (теплопостачання) розраховується 

виходячи з фактичного розміру загальної, опалюваної площі, якою користуються 

мешканці домогосподарства, але не більше встановленої соціальної норми житла 

(крім випадків призначення субсидії на понаднормову площу житла відповідно до 

пункту 4 цього Положення). Субсидія для відшкодування оплати вартості житлово-

комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергії, 

вивезення побутового сміття та рідких нечистот) призначається у розмірі соціальних 

нормативів користування відповідними житлово-комунальними послугами. 

Якщо норми споживання комунальних послуг, що затверджені органами міс-

цевого самоврядування, є меншими, ніж соціальні нормативи користування комуна-

льними послугами, для розрахунку субсидій застосовуються: 

соціальні нормативи користування комунальними послугами (за наявності 

засобів обліку); 

норми споживання, затверджені органами місцевого самоврядування (за від-

сутності засобів обліку). 

15. Громадянам, які проживають у житлових приміщеннях (будинках) держа-

вного і громадського житлового фонду, в тому числі у гуртожитках та будинках жи-

тлово-будівельних (житлових) кооперативів, субсидія для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг надається шляхом перерахування коштів на 

рахунок власників житла (уповноважених ними органів) та підприємств, що нада-

ють комунальні послуги, а субсидія для відшкодування витрат на придбання скрап-

леного газу, твердого та рідкого пічного побутового палива за бажанням громадян 

виплачується відділеннями поштового зв'язку чи перераховується на їх рахунок в 

банківській установі. 

Громадянам, які проживають у приватних будинках, квартирах чи кімнатах, 

субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг нада-

ється шляхом перерахування коштів на рахунок підприємств, що надають комуна-

льні послуги, а субсидія для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива за бажанням громадян виплачується 
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відділеннями поштового зв'язку чи перераховується на їх рахунок в банківській ус-

танові. 

Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно сплачувати свою обов'язкову 

частку витрат на оплату цих послуг. У разі коли вартість фактично використаної по-

слуги менша ніж обов'язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни спла-

чують 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 нормати-

вів 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. 

16. Розрахунки щодо визначення розміру субсидії для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг здійснюються в такій послідовності: 

1)   визначається середньомісячний сукупний доход та обов'язкова частка 

плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході; 

2)  визначається загальний місячний розмір плати за житлово-комунальні по-

слуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування жит-

лово-комунальними послугами у конкретному населеному пункті; 

3)  визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати за житлово-

комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів ко-

ристування житлово-комунальними послугами і обсягом визначеного платежу. 

17. Розрахунки щодо визначення розміру субсидій для відшкодування витрат 

на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива здій-

снюються у такій послідовності: 

1)    визначається річний сукупний доход громадян, зареєстрованих у житло-

вому приміщенні (будинку), і обов'язкова частка плати за скраплений газ, тверде та 

рідке пічне побутове паливо у цьому доході; 

2)   визначається розмір плати за скраплений газ, тверде та рідке пічне побу-

тове паливо на календарний рік у межах встановлених норм споживання; 

3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати за скраплений 

газ, тверде та рідке пічне побутове паливо на календарний рік у межах норм спожи-

вання і обсягом визначеного платежу. 

18. Розрахунки щодо визначення розміру субсидій для відшкодування витрат 

на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і жи-

тлово-комунальні послуги здійснюються у такій послідовності: 

1)   визначається річний сукупний доход і обов'язкова частка плати за скрап-

лений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо та житлово-комунальні послуги у 

цьому доході; 

2)   визначається розмір плати за скраплений газ, тверде та рідке пічне побу-

тове паливо та житлово-комунальні послуги на календарний рік відповідно до соці-

альних нормативів користування житлово-комунальними послугами; 

3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати за скраплений 

газ, тверде та рідке пічне побутове паливо і комунальні послуги на календарний рік 

відповідно до соціальних нормативів користування житлово-комунальними послу-

гами і обсягом визначеного платежу; 
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4)  визначається розмір щомісячної субсидії для відшкодування витрат на оп-

лату житлово-комунальних послуг. 

19. Розмір субсидії не може бути більшим від розміру житлово-комунальних 

платежів. 

20. Надання раніше призначеної субсидії припиняється: 

за поданням житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних 

(житлових) кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та ор-

ганізацій, що надають житлово-комунальні послуги, якщо змінився власник особо-

вого рахунка або громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує відповідну 

частку житлово-комунальних послуг, за винятком випадків, пов'язаних із затримкою 

виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними докумен-

тами, - з місяця, в якому надійшло таке подання. Подання надається зазначеними ор-

ганізаціями 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 про доходи 

та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію і визначення її 

розміру, 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 унеможлив-

люють надання субсидії (зокрема смерть одинокої особи), - з місяця, що настає за 

місяцем, в якому відбулися зміни; 

(Абзац п'ятий пункту 20 виключено на підставі Постанови KM № 106 від 

28.02.2015) 

за заявою уповноваженого власника (співвласника) житла, наймача житла у 

державному та громадському житловому фонді, члена житлово-будівельного коопе-

ративу, власника (співвласника) житлового приміщення, на якого відкрито особовий 

рахунок, - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено зая-

вою. 

У разі коли через несплату громадянином відповідної частки житлово-

комунальних послуг надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг припинено, громадянин набуває право на її призначення на на-

ступний період після подання документів, що підтверджують погашення заборгова-

ності, яка виникла за період отримання субсидії. 

Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого по-

дання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення 

громадянином про зміни, зазначені у пункті 14 цього Положення, повертається ним 

у подвійному розмірі за вимогою органу, що призначив субсидію. 

У разі коли громадянин добровільно не повернув надміру перераховану (ви-

плачену) суму субсидії, питання про її стягнення органи, що призначають субсидії, 

вирішують у судовому порядку. 

До посадових осіб, винних у надмірному перерахуванні (виплаті) субсидії, 

вживаються заходи, передбачені законодавством. 

21.   Місцеві фінансові органи перераховують кошти для відшкодування ви-

трат населення на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого га-

зу, твердого та рідкого пічного побутового палива у порядку, встановленому Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською 

міськими державними адміністраціями. 
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22.   На кожного одержувача субсидії структурні підрозділи з питань соціа-

льного захисту населення і організації, що надають населенню житлово-комунальні 

послуги, заводять справу, в якій зберігаються матеріали, необхідні для призначення 

субсидії, та розрахунки її розміру. 
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Додаток 1 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 лютого 2015 р. № 106 

___________________________________ 
(найменування структурного підрозділу 

 

______________________________________________ 

 з питань соціального захисту населення) 

 

ЗАЯВА 

про призначення житлової субсидії 

Від______________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

зареєстроване (для орендарів - фактичне) місце проживання:____________________ 

контактний телефон___________________________паспорт: серія_____№_________ 

_____________________________________________________________________   р. 
(ким і коли виданий) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків_______________________ 
(крім осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) 

Прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива (необхідне підкреслити). 
Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які зареєстровані (фактично проживають) у жи-

тловому приміщенні/будинку 

 

Вид послуги 
Номер особового 

рахунка 

Найменування 

організації, що надає 

послуги 

Примітки 

Утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій 

   

Газопостачання    

Централізоване постачання 

холодної води 

   

Централізоване постачання 

гарячої води 

   

Водовідведення    

Централізоване опалення    

Електропостачання    

Вивезення побутових відхо-

дів 

   

 

У разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення 

місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними 

комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними органами або 

утвореною ними комісією (необхідне підкреслити). 

Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому примі-

щенні/будинку, даємо згоду на обробку персональних даних про сім'ю, доходи, май-

но, що необхідні для призначення житлової субсидії, та оприлюднення відомостей 

щодо її призначення. 

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії 

(зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають), джерел доходу, пере-

ліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або опла-
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ти послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень), зобов'язуюся протягом місяця 

повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. 

 

____________20___ р.                                   _______________ 
                                                                                                                                                 (підпис) 

 

Примітка. Ця заява заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (осо-

бою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг). 
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Інструкція 

про порядок заповнення бланку 

Заяви про призначення житлової субсидії 

 

1. Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житло-

во-комунальних послуг за місцем реєстрації (або особа, яка фактично сплачує вар-

тість одержуваних послуг). Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір 

найму (оренди) житла. При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати 

від громадян інші документи, довідки тощо. 

2. У правому верхньому куті має бути зазначено назва місцевого управління 

соціального захисту населення, до якого подається Заява. 

3. У заяві зазначаються відомості про особу: прізвище, ім'я по батькові, заре-

єстроване місце проживання (для орендарів - фактичне місце проживання) із зазна-

ченням адреси житла: поштовий індекс, населений пункт, вулиця, номер будинку, 

квартири), контактний номер телефону, реквізити паспорта громадянина України 

(серія, номер, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (ідентифікаційний номер). 

4. У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію: 

- на оплату житлово-комунальних послуг; 

- на придбання твердого палива та скрапленого газу (у разі коли житлове 

приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення). 

Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та 

комунальними послугами, необхідно підкреслити все. 

5. У Заяві необхідно вказати відомості про житлово-комунальні* послуги, 

якими користується сім'я, зокрема: 

1)  у графі „Номер особового рахунку" - номер особового рахунку, який міс-

титься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахун-

ковій книжці) на оплату відповідної послуги; 

2) у графі „Найменування організації, що надає послуги" - назву організації, 

що міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, роз-

рахунковій книжці) на оплату відповідної послуги; 

3) у графі „Примітки" зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а 

саме: „є лічильник"або „немає лічильника". 

6. У Заяві необхідно відмітити чи розглядати питання призначення субсидії 

комісією, створеною місцевими органами влади, що здійснюється на підставі обсте-

ження умов проживання сім'ї. 

Рішення про призначення субсидії комісією приймається у таких випадках: 

- заявник є непрацездатною особою, проживає один і бажає отримати субси-

дію на збільшену площу житла; 

- особові рахунки відкриті на особу, яка не зареєстрована; 

- сім'я протягом 12 місяців перед зверненням здійснила одноразову покупку 

або оплатила послуги (будівництва, ремонту, мобільний зв'язок) на суму, яка на час 

купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень 

7. Відомості, зазначені у Заяві, засвідчуються підписом особи, а також зазна-

чається дата заповнення Заяви. 
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Додаток 2 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 лютого 2015 р. № 106 

__________________________________________ 
(найменування структурного підрозділу з питань  

__________________________________________
соціального захисту населення) 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії 

 

Розділ І. Загальні відомості 

1. _________________________________________________________________      
(прізвище, ім'я, по батькові) 

2. Характеристика житлового приміщення/будинку: загальна площа ____ кв. метрів; 

будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити); 

кількість поверхів у будинку ________ 

3. Особи, які зареєстровані (для орендарів - особи, які фактично проживають) у жи-

тловому приміщенні/будинку 

Прізвище, ім'я, по бать-

кові 

Дата  

народження 

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків або серія та номер 

паспорта (для осіб, які мають відмітку 

у паспорті про право здійснювати пла-

тежі за його серією та номером) 

Примітки 

    

    

    

    

    

    

Розділ II. Всі види доходів осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житло-

вому приміщенні /будинку, у тому числі від розміщення депозитів, здачі майна в 

оренду за період з _________20___ р. до_________20____ року 

 

Прізвище, ініціали 

Відомості про доходи 

Вид доходу 
Сума доходу без урахування податку з 

доходів фізичних осіб, гривень 

Джерело  

доходу 

    

    

    

    

    

    

 

Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг 

на суму, що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед 

зверненням за призначенням житлової субсидії. 
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Прізвище, ініціали 

Вид придбаного 

майна або опла-

чених послуг 

Вартість, гривень 

Дата здійс-

нення купівлі 

або оплати 

послуг 

    

    

 

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовір-

них відомостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому 

приміщенні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні 

житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов'язуюся повернути 

надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії у подвійному розмірі. 

 

                _____________                                          ___   ________________ 20 __ р. 
(підпис заявника) 

 

Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, 

яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг). 
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Інструкція 

про порядок заповнення бланку 

Декларації про доходи і витрати осіб, 

які звернулися за призначенням житлової субсидії 

 

Декларацію заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті жи-

тлово-комунальних послуг за місцем реєстрації (або особа, яка фактично сплачує 

вартість одержуваних послуг. 

У правому верхньому куті зазначається назва місцевого управління соціаль-

ного захисту населення до якого подається Декларація. 

У розділі І: 
У позиції 1 вказується: прізвище, ім'я по батькові особи, на яку відкрито осо-

бовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації (або 

особи, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг). 

У позиції 2 необхідно зазначити загальну площу житлового приміщення (кв. 

метрів), кількість поверхів у будинку, а також підкреслити тип будинку: індивідуа-

льний чи багатоквартирний. 

У позиції 3 вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому 

приміщенні (або фактично проживаючих - для осіб, які орендують житло і вказані 

у договорі оренди, або для індивідуальних забудовників, будинки яких не прийняті в 

експлуатацію), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги із зазна-

ченням прізвища, ім'я по батькові, дати народження, ідентифікаційного номера (за 

наявності) таких осіб. У графі „Примітки" можливо зазначити, що конкретна особа 

не проживає і їй не нараховується плата за житлово-комунальні послуги. 

У розділі II заповнюються відомості про всі види доходів (заробітна плата, 

пенсія, допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, 

при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати від-

повідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльнос-

ті, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподар-

ської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо) осіб, зареєст-

рованих у житловому приміщенні {або фактично проживаючих, зазначених у дого-

ворі оренди), за попередній календарний рік (12 місяців 2014 року) без урахування 

податку з доходів фізичних осіб. У графі „Джерело доходу" - назва установи, органі-

зації, підприємства, де отримується дохід. 

У розділі III вказується інформація про особу, яка здійснила одноразову ку-

півлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначен-

ням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень із за-

значенням виду, вартості, дати здійснення купівлі (оплати) майна або послуг. 

Відомості, зазначені у Декларації, засвідчуються підписом особи, а також за-

значається дата заповнення Декларації. 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 27 липня 1998 р. № 1156 

 

Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії 

 

(Станом на 01.05.2015) 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1.   Установити, що за умови призначення житлової субсидії за користування 

житлом, його утримання та оплату послуг водо-, тепло-, газопостачання, водовідве-

дення, електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (житлово-

комунальні послуги) в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів ко-

ристування житлово-комунальними послугами, громадяни, які зареєстровані і фак-

тично проживають у житловому приміщенні (будинку), сплачують частку серед-

ньомісячного сукупного доходу, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідко-

го пічного побутового палива - частку їх сукупного доходу за попередній календар-

ний рік (Ро), яка визначається за такою формулою: 

Ро = Кд/Кг х Рг, 

де Ро - частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка 

для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми; 

Кд - коефіцієнт доходу домогосподарства - відношення розміру середньомі-

сячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожи-

ткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з 

якої призначається субсидія; 

Кг - базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії - два прожиткових 

мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2); 

Рг - базова норма плати за житлово-комунальні послуги - 15 відсотків серед-

ньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15). 

Розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах соціальної 

норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними пос-

лугами і розмір субсидій визначаються окремо на кожний вид послуг. При цьому 

розмір витрат на оплату послуги визначається пропорційно частці вартості цієї пос-

луги у загальній сумі вартості житлово-комунальних послуг. У разі коли протягом 

періоду, на який призначено субсидію, фактична плата за окремий вид послуг змі-

нюється, перерахунок розміру субсидій на оплату житлово-комунальних послуг не 

проводиться. 

2.    Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Сева-

стопольській міським державним адміністраціям у місячний термін привести свої 

рішення про визначення розмірів плати за житлово-комунальні послуги, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання жи-

тлової субсидії у відповідність із цією постановою. 

(Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ№ 409 від 06.08.2014)  

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів Укра-

їни від 4 лютого 1998 р. № 119   "Про розмір витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 
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у разі надання житлової субсидії*" (Офіційний вісник України, 1998 p., № 5, ст. 

186). 

 

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 6 серпня 2014 р. № 409 

Київ 

Про встановлення державних соціальних стандартів 

 у сфері житлово-комунального обслуговування 

(Станом на 01.05.2015) 

 

З метою забезпечення державних соціальних гарантій у сфері житлово-

комунального обслуговування, приведення існуючих норм споживання житлово-

комунальних послуг до їх фактичного обсягу споживання, дотримання принципу 

соціальної справедливості під час надання пільг і субсидій, відповідно до статей 5 і 

9 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гаран-

тії"" Кабінет Міністрів України постановляє: 

1.  Установити громадянам, які відповідно до законодавства мають субсидію 

на оплату житлово-комунальних послуг, соціальну норму житла для: 

1) оплати користування житлом/утримання житла - 13,65 кв. метра загальної 

площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство; 

2)     централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) неза-

лежно від джерела та виду енергії - 13,65 кв. метра опалюваної площі на одну особу 

та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство. 

2.  Установити громадянам, які відповідно до законодавства мають пільги на 

оплату житлово-комунальних послуг, соціальну норму житла для: 

1)  оплати користування житлом/утримання житла - 21 кв. метр загальної 

площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю; 

2)     централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) неза-

лежно від джерела та виду енергії - 21 кв. метр опалюваної площі на одну особу та 

додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. 

Для сімей ветеранів війни, що складаються лише з непрацездатних осіб 

(статті 12, 13, 14 і 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціа-

льного захисту"), у разі користування газопостачанням зазначена норма становить 

42 кв. метри опалюваної площі на одну особу, яка має право на знижку плати, та до-

датково 21 кв. метр на сім'ю. 

3. Установити такі соціальні нормативи користування житлово-

комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює 

субсидії: 

1) для індивідуального опалення (теплопостачання): 

у разі використання природного газу для індивідуального опалення - 7 куб. 

метрів природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний 

період; 

у разі використання електричної енергії для індивідуального опалення - 65 

кВт-г на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період; 

2) для користування послугами з централізованого постачання холодної води 

-2,4 куб. метра на одну особу на місяць за наявності централізованого постачання 

гарячої  води  та  4   куб.   метри   на  одну   особу   на   місяць   за   відсутності 

централізованого постачання гарячої води. 
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У разі відсутності квартирних приладів обліку холодної води нарахування 

плати за користування послугами з централізованого постачання холодної води ін-

валідам війни та членам їх сімей, на яких відповідно до законодавства поширюються 

пільги, здійснюється виконавцями/виробниками такої послуги згідно з соціальними 

нормативами, встановленими абзацом першим цього підпункту; 

3) для користування послугами з централізованого постачання гарячої води -

1,6 куб. метра на одну особу на місяць. 

У разі відсутності квартирних приладів обліку гарячої води нарахування пла-

ти за користування послугами з централізованого постачання гарячої води інвалідам 

війни та членам їх сімей, на яких відповідно до законодавства поширюються пільги, 

здійснюється виконавцями/виробниками такої послуги згідно з соціальними норма-

тивами, встановленими абзацом першим цього підпункту; 

4)  для користування послугами з централізованого водовідведення - 4 куб. 

метри на одну особу на місяць. 

У разі відсутності квартирних приладів обліку холодної та/або гарячої води 

нарахування плати за користування послугами з централізованого водовідведення 

інвалідам війни та членам їх сімей, на яких відповідно до законодавства поширю-

ються пільги, здійснюється виконавцями/виробниками такої послуги згідно з соціа-

льними нормативами, встановленими абзацом першим підпункту 2 та/або підпункту 

3 цього пункту; 

5) для користування послугами з газопостачання: 

за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання - 6 

куб. метрів на одну особу на місяць; 

за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водо-

постачання та газового водонагрівача - 9 куб. метрів на одну особу на місяць; 

за наявності газової плити та газового водонагрівача - 18 куб. метрів на одну 

особу на місяць; 

6) для користування послугами з електропостачання (до 31 грудня 2017 р.) в 

житлових приміщеннях (будинках): 

у житлових приміщеннях (будинках), крім тих, що зазначені в абзацах тре-

тьому - шостому цього підпункту, - 90 кВтт на місяць на сім'ю (домогосподарство) з 

однієї особи і додатково 30 кВт-г на місяць на кожного іншого члена сім'ї (домогос-

подарства), але не більш як 210 кВт-г на місяць; 

обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого 

постачання гарячої води - 130 кВт-г на місяць на сім'ю (домогосподарство) з однієї 

особи і додатково 30 кВт-г на місяць на кожного іншого члена сім'ї (домогосподарс-

тва), але не більш як 250 кВт-г на місяць; 

обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого 

постачання гарячої води - 150 кВт-г на місяць на сім'ю (домогосподарство) з однієї 

особи і додатково 30 кВтт на місяць на кожного іншого члена сім'ї (домогосподарст-

ва), але не більш як 270 кВт-г на місяць; 

не обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізова-

ного постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів -120 кВт-г на 

місяць на сім'ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт-г на місяць на 

кожного іншого члена сім'ї (домогосподарства), але не більш як 240 кВт-г на місяць; 
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у селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодав-

ства держава забезпечує безоплатне освітлення житла, - 30 кВт г на місяць на одну 

особу; 

7)  для користування послугами з електропостачання (з 1 січня 2018 р.) у жи-

тлових приміщеннях (будинках): 

у житлових приміщеннях (будинках), крім тих, що зазначені в абзацах тре-

тьому - шостому цього підпункту, - 70 кВт т на місяць на сім'ю (домогосподарство) з 

однієї особи і додатково 30 кВтт на місяць на кожного іншого члена сім'ї (домогос-

подарства), але не більш як 190 кВт-г на місяць; 

обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого 

постачання гарячої води - ПО кВт-г на місяць на сім'ю (домогосподарство) з однієї 

особи і додатково 30 кВт-г на місяць на кожного іншого члена сім'ї (домогосподарс-

тва) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 230 кВт-г на місяць; 

обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого 

постачання гарячої води - 130 кВт г на місяць на сім'ю (домогосподарство) з однієї 

особи і додатково ЗО кВт-г на місяць на кожного іншого члена сім'ї (домогосподар-

ства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 250 кВт г на місяць; 

не обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізова-

ного постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів -100 кВт-г на 

місяць на сім'ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт-г на місяць на 

кожного іншого члена сім'ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), 

але не більш як 220 кВт-г на місяць; 

у селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодав-

ства держава забезпечує безоплатне освітлення житла, - 30 кВт-г на місяць на одну 

особу; 

8) користування послугами з вивезення побутових відходів - 0,4167 куб. мет-

ра на одну особу на місяць. 

Залежно від особливостей регіонів та типу будівель соціальні нормативи ко-

ристування житлово-комунальними послугами, встановлені підпунктом 1 цього пу-

нкту, визначаються з урахуванням коригуючих коефіцієнтів згідно з додатком. 

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 

5.  Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів Ук-

раїни згідно з переліком, що додається. 

6. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2014 року. 

 

Прем'єр-міністр України                                      А.ЯЦЕНЮК 
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Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 6 серпня 2014 р. № 409 

 

КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ 

для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших 

видів палива на потреби опалення 

 

Назва регіону, міста 

Коригуючий коефіцієнт 

індивідуальні багатоквартирні 

житлові будинки житлові будинки 

Автономна Республіка Крим 0,687 0,389 

Область:   

Вінницька 1,097 0,529 

Волинська 1,067 0,511 

Дніпропетровська 0,982 0,465 

Донецька 1,125 0,517 

Житомирська 1,094 0,529 

Закарпатська 0,83 0,422 

Запорізька 0,97 0,468 

Івано-Франківська 1,067 0,508 

Київська 1,043 0,502 

Кіровоградська 1,046 0,502 

Луганська 0,967 0,489 

Львівська 1,043 0,514 

Миколаївська 0,793 0,38 

Одеська 0,787 0,471 

Полтавська 1,073 0,523 

Рівненська 1,079 0,517 

Сумська 1,122 0,547 

Тернопільська 1,143 0,55 

Харківська 1,094 0,52 

Херсонська 0,903 0,404 

Хмельницька 1,097 0,526 

Черкаська 1,091 0,526 

Чернігівська 1,134 0,553 

Чернівецька 1,036 0,495 

м. Київ 1,043 0,502 

м. Севастополь 0,59 0,331 
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Нормативи компослуг для субсидії 

вид норма 

користування житлом 13,65 кв.м + 35,22 кв. м на сім"ю 

опалення централізоване 13,65 кв.м + 35,22 кв. м на сім"ю 

опалення газом (7 куб/м) індивідуальних 

будинків (1,134) 

7,938 куб на 1 кв.м опалюваної площі в 

опалювальний період 

опалення газом (7 куб/м) багатоквартир-

них будинків і (0,553) 

3,871 куб на 1 кв.м опалюваної площі в 

опалювальний період 

опалення електроенергією (65  кВт/год/м) 

індивідуальних будинків (1,134) 

73,71 кВт/год на 1 кв.м опалюваної площі 

в опалювальний період 

опалення електроенергією (65 кВт/год/м) 

багатоквартирних і будинків (0,553) 

35,945 кВт/год на 1 кв.м опалюваної 

площі в опалювальний період 

водопостачання (якщо є гаряча) 2,4 куб на особу 

водопостачання (якщо нема гарячої) 4 куб на особу 

гаряча вода 1,6 куб на особу 

водовідведення 4 куб на особу 

газова плита (якщо гаряча вода централі-

зовано) 
6 куб на особу 

газова плита (якщо нема гарячої води) 9 куб на особу 

газова плита (якщо є газова колонка) 18 куб на особу 

електропостачання без електроплит 
90 кВт на першого члена сім"ї + 30 кВт 

на кожного наступного 

вивезення побутових відходів 0,4167 куб м 
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Обчислення розміру субсидії 

Послідовність Дія Приклад 

1 

Визначення сукуп-

ного доходу сім’ї за 

попередні 12 місяців 

Складання   місячних дохо-

дів всіх членів сім’ї за 12 мі-

сяців 

48000 грн. + 24000 грн. + 

0 грн. = 72000 грн. 

2 

Визначення серед-

ньомісячного доходу 

сім’ї 

Ділення сукупного доходу 

сіммї на 12 місяців 

72000 грн. : 12 місяців = 

6000 грн. 

3 

Визначення серед-

ньомісячного доходу 

на одного члена сім’ї 

Ділення середньомісячного 

доходу сім’ї на кількість 

членів сім’ї 

6000 грн.: 3 осіб = 2000 

грн. 

4 

Визначення 

обов’язкового відсо-

тка платежу за ком-

послуги 

Середньомісячний дохід 

члена сім’ї: прожитковий 

мінімум : 2 х 15 

2000 грн.: 1176 грн. : 2 х 

15 = 12,755101 % 

5 

Визначення  

обов’язкової суми 

платежу за компо-

слуги 

Середньомісячний дохід 

сім’ї х обов’язковий відсо-

ток платежу 

6000 грн. х 12,755101% = 

765,31 грн. 

6 

Розмір плати за ком-

послуги за місяць в 

межах норм 

Складання всіх платежів 900 грн. 

7 
Визначення розміру 

субсидії 

Від розміру плати за компо-

слуги за місяць в межах 

норм віднімається обов'яз-

кова сума 1 платежу 

900 грн -765,31 грн. = 

134,69 грн. 
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