НОВА СПРОЩЕНА СИСТЕМА НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ
У зв’язку з підвищенням цін і тарифів на газ і електроенергію Урядом
08 вересня 2016 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 635 „Про
удосконалення порядку надання житлових субсидій” (далі – Постанова), якою суттєво
спрощено порядок призначення житлових субсидій.
Постановою передбачено наступне.
Для призначення субсидії необхідно подати за місцем своєї реєстрації (
орендарі – за місцем проживання) 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). Договір найму (оренди) житла ( за наявності). Особам, які
отримували житлову субсидію протягом опалювального періоду 2015/2016 років,
субсидія на наступний період призначатиметься на підставі раніше поданих
документів, без необхідності надання Заяви і Декларації.
Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати
закінчення опалювального сезону, але не більш ніж на 12 місяців, і розраховується:
на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.
Для призначення субсидії враховуватимуться доходи без податку з доходів
фізичних осіб за попередній календарний рік. Якщо субсидія для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року,
середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього
року.
Для призначення житлової субсидії не має значення майновий стан сім’ї
(наявність 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
купівлі (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 на обліку в центрі зайнятості (до розрахунку сукупного
доходу прийматиметься дохід такого члена сім’ї на рівні двох прожиткового мінімуму
для працездатних осіб).
Отримають право на субсидію особи, які проживають у житловому
приміщенні на підставі договору найму (оренди) житла, і на яких відкрито особові
рахунки 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
громадянам 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 адміністративнотериторіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим
відрядженням, відбуванням покарання, а також довідка про оплату житловокомунальних послуг в іншому житловому приміщенні.
Сума субсидії, яку перераховано на рахунки виконавців послуг і яка не
використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг,
зараховуватиметься виконавцем не тільки як оплата послуг, у тому числі обов’язкової
частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.
Невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з
централізованого опалення, частина невикористаної суми субсидії на оплату послуг
газо-,
електропостачання
для
індивідуального
опалення
повертається
виробником/виконавцем такої послуги до бюджету на підставі акта розрахунку
загального обсягу невикористаних сум субсидій.
Адреса управління соціального захисту населення Харківської районної
державної адміністрації: м.Харків, пр. Гагаріна 157а
Контактний телефон: 721 18 96, 52 71 40, 0988317741, 0992061275

__________________________________
(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 житловому 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 відходів

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 приміщенні/будинку,
даємо згоду на обробку персональних даних про сім'ю, доходи, майно, 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, переліку отримуваних житловокомунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати 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 (особою, яка фактично сплачує
вартість одержуваних послуг).

Інструкція
про порядок заповнення бланку
Заяви про призначення житлової субсидії
1. Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житловокомунальних послуг за місцем реєстрації (або особа, яка фактично сплачує вартість
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,
зареєстроване місце проживання (для орендарів – фактичне місце проживання) із
зазначенням 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
міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції,
розрахунковій 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,
розрахунковій 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
обстеження умов проживання сім’ї.
Рішення про призначення субсидії комісією приймається у таких випадках:
- заявник є непрацездатною особою, проживає один і бажає отримати субсидію
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 (навчання, 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
зазначається дата заповнення Заяви.

__________________________________
(найменування структурного підрозділу

__________________________________
з питань соціального захисту населення)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії
Розділ I. Загальні відомості
1. ____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
2. Характеристика житлового приміщення/будинку:
загальна площа ____ кв. метрів; опалювальна площа ____ кв. метрів; будинок індивідуальний чи
багатоквартирний (необхідне підкреслити); кількість поверхів у будинку __________
3. Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у житловому
приміщенні/будинку
Дата
народження

Прізвище, ім’я,
по батькові

Серія
та номер
паспорта

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер
паспорта (для осіб, які мають відмітку у
паспорті про право здійснювати платежі
за його серією та номером)

Примітки

Розділ II. Всі види доходів фактично проживаючих у житловому приміщенні/будинку осіб, які
зареєстровані (не зареєстровані — для орендарів), за період з __________ 20__ р. до __________ 20__
року
Прізвище, ініціали

Вид доходу

Відомості про доходи
Найменування організації, де отримує дохід (для
фізичних осіб — підприємців — група платника
єдиного податку)

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
Прізвище, ініціали

Вид придбаного майна,
товарів або оплачених послуг

Вартість, гривень

Дата придбання майна, товарів або
оплати послуг

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних 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.
________________________
(підпис заявника)

____ ______________ 20___ р.

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
житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації (або особа, яка фактично сплачує
вартість одержуваних послуг.
У правому верхньому куті зазначається назва місцевого управління соціального
захисту населення до якого подається Декларація.
У розділі І:
У позиції 1 вказується: прізвище, ім’я по батькові особи, на яку відкрито
особовий 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:
індивідуальний 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
зазначенням прізвища, ім’я по батькові, дати народження, ідентифікаційного номера
(за наявності) таких осіб, серія та номер паспорта. У графі „Примітки” можливо
зазначити, що конкретна особа не проживає і їй не нараховується плата за житловокомунальні послуги.
У розділі ІІ 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
відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької
діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав,
сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо)
осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих,
зазначених у договорі оренди), за попередній календарний рік. У графі „Джерело
доходу” – назва установи, організації, підприємства, де отримується дохід.
У розділі ІІІ вказується інформація про особу, яка здійснила одноразову
купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за
призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч
гривень із зазначенням виду, вартості, дати здійснення купівлі (оплати) майна або
послуг.
Відомості, зазначені у Декларації, засвідчуються підписом особи, а також
зазначається дата заповнення Декларації..

