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У зв'язку з наближенням осінньо-зимо,в'оrо періоду 2020/21 року та з метою 
забезпечення його сталого проходження/Міністерство соціальної політики на 
виконання пункту 13 протоколу · № 5 засідання Антикризового енергетичного 
штабу, що відбулося 18.09.2020 під головуванням Прем'єр-міністра України 
Шмигаля Д. А., щодо вжиття заходів ,для розв'язання пуоблеми збільшення 
заборr()ваності населення з оплаш комунальних послуг, звертає. увагу ни 
нас-.;уnне. 

Головним механізмом забезпечення соціального захисту населення при 
оплаті житлово-комунальних послуг є програма житлоеих субсидій, яка діє в 
Україні вже понад 20 років. 

Завдяки програмі житлових субсидій малозабезпечені громадяни оплачують 
не повну вартість житлово-комунальних послуг, а лише частину платежу, якн 
залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в 
розрахунку на одну особу. Що менші доходи домогосподарства, то меншою с 
•шстка обов'юковоУ плати за житлово-комунальні послуги.

Відповідно до норм Положення про порядок призначення житлових 
субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21. l 0.1995 
№ 848 ,,Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплаrу житлово-комунальних tюслуr, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового па.пива" (зі змінами) (далі - Положення), 
житлова субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за 
житлово-комунальш послуги в межах соціальної норми житла, соціальних 

. . . ' . норматив1в користування житлово�комунальними послугами . -�t.. розм1ром 
обов'язкового відсотr<:а платежу, визначеного в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 

Пунктом 9 Положення передбачено, що призначення житлових субсидій та 
контроль за їх цільовим використанням здійснюється структурними підрозділами 
з питань соціального зах.исrу населення районних, районних у м. Києnі 
державних адміністрацій, виконавчих органів міських

) 
районних у містах (у разі 
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1'х створення) рад (далі - структурні підрозділи з питань �оціального зах�с1;1
населення), .... ·: . 

· 

Для призначення житлової jУбсидії особа подає до оі>r:ану соціального 
захисту населення заяву про призначення та надання житлової субсидії . � 

. грошовій формі та декларацію про доходи і витрати Qсіб, які звернулися за

призначенням житл9вої субсидії, за встановленими формами. 
Заява· та декларація можуть бути подані органу соціального· захисту 

населення особис·rо, або надіС'лані поштою чи в електронній формі через 
офіційний веб-сайт Мінсоцполітики.

Відповідно до підпункту 5 пункту 14 Положення житлова субсидія не 
призначається (у тому числі на настушшй період), якщо структурниt-.1и 
підрозділами з питань соціального захисту населення отримано інформацію пр(!
наявність простроченої понад три місяці (на дату надання такої інфор'мац�1 
підприємствами - надавачами житлово-комунальних послуг) заборгованості,� 
оплати житлово�комуюuтьних послуг, БИТfУ'dТ на управління багатоквартирни;�
будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 
20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за 
призначенням житлової субсидії. 

До суми такої заборгованості за послугу з постачання та розподілу
природного гюу не включається заборгованість, що нарахована виконавцем 
комунальної nocnyrи з посиланням на рішення: (.;уду щодо норм спожив�щ1 
природного газу побутовнми споживачами у разі відсутності пічильників газу t,i
у зв'язку з приведенням об'єму викорт:таного 11обуговими споживачами 
природного газу у відповідність до стандартних умов при здійсненні відrювіщшх
комерційних розрахунків, а також заборrован1сть, що виникла у зв'язку з тим, що,' 
управитель багатоквартирного будинку, об'єднання співвласників 
баrатокварn1рного будию,у, виконавець комунальних пос.rт)т не уклали договору 
з АТ "Ощадбанк" (його установами) для перерахування сум житлових субсидій у 
грошовій безготівковій формі. 

Разом з тим, за наявності заборгованості житлову субсидію може бути 
призначено на наступний період за рішенням комісії, уrвореної органами 
місцевого самовряду13ання, на підставі акта обстеження матеріально-побутові-і?\ 
умов домогосподарства, з урахуванням обставин, що склалися. Таким чино?уІ;; 
найбільш вразливі категорії населення забезпечуються державною підтримкою .. 
. Крім того, існує механі3м реструктуризації заборгованості споживачів.,�

оплати житлово-комунальних поспуr на підставі укладеного договору з 
надавачами цих послуг. 

Враховуючи зазначене ,rросимо провеrти інформаційно-роз'яснювальну
роботу серед населення t :1' надавачів житлово-комунальних пос11уr, а також 
забезпечити розміщення нu офіційних сайтах місцевих органів влади згерненмя 
до громадян щодо можливості оформлення житлових субсидій та важливості 
своєчасної оплати в повному обсязі житлово-комунальних nослуг. 

У інформаційних повідомленнях також варто зазначити, що постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 No 247 "Про особливості надання 
житлових субсидій", передбачено на період карантину додаткові заходи щодо 
соціального захисту осіб, яких звільнено з роботи у з.в'язку з карантином 



(врахування до їхнього доходу лід час призначення житлової субсидії розмірудопомоги по безробіттю замість заробітної плати, яку во�щ :�тримували запопереднім місцем роботи). 1 · _' Просимо довести зміст цього листа до голів районних дсрж.а:внихадмінютрацій. 
В місячний термі� в установленому порядку поінформувати Мінсоцполітикипро виконання поставленого завдання. 

Перший заступник Міністра Євген КОТИК 

Овра>!е)ІНО O.С, 289, 75-46 




