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Архів Актуально про головне: З 1
травня 2018 року впроваджено новий
порядок надання субсидій
Переглядів: 470
22 травня 2018
27 квітня Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №329 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022», якою впроваджено
оновлений порядок надання житлових субсидій (набрала чинності з 01.05.2018 року).
Як отримати житлово-комунальну субсидію в 2018 році?
Відповідно до прийнятої Постанови з 1 травня 2018 року задля врахування усіх критеріїв та умов
призначення житлової субсидії здійснюється лише після подання нових заяви і декларації.
На який термін призначається житлова субсидія?
Комунальна субсидія надається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення
опалювального (неопалювального) сезону і розраховується:
на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня
на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня
Для домогосподарств, які використовують природний газ / електроенергію для індивідуального
опалення, розмір субсидії на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.
За яких умов субсидія не призначається?
Субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо:
загальна площа квартири перевищує120 кв. м.; індивідуального будинку —200 кв. м (крім
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року
проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи
піклування);
будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у
володінні автомобіль, якому менше п’яти років, крім мопеда та автомобіля, наданого
органом соціального захисту населення;
здійснено купівлю/оплату послугна суму понад 50 тис. грн, а також набуття в інший
законний спосіб (отримання в спадщину, в дар тощо) права власності на земельну ділянку,
квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари
довгострокового вжитку на суму 50 тис. грн протягом 12 місяців перед зверненням за
призначенням житлової субсидії;
у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18річного віку, в яких відсутні доходи, або доходи менше мінімальної заробітної плати.
Виключенням є особи, які в період за який враховуються доходи, навчалися за денною
формою навчання або були зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і
навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, або
отримували пенсію, стипендію, державну допомогу;
домогосподарство, має наявну прострочену понад два місяці заборгованість з оплати
житлово-комунальних послу або заборгованість з оплати обов’язкової частки платежу за
житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів
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доходів громадян.
Який підхід при розрахунку доходів для призначення субсидій?
Відтепер під час призначення субсидії враховуються доходи не лише осіб, яким призначається
субсидія, але і членів їх сім’ї, у разі реєстрації (фактичного поживання) за іншою адресою. При
цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за
адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються. Наприклад: якщо жінка з дітьми
звертається за отриманням субсидії за місцем своєї реєстраці, то при обрахунку субсидії будуть
враховані доходи її чолока незалежно від того, де він зареєстрований (фактично проживає).
Для розрахунку житлової субсидії враховуються доходи членів домогосподарства, а також членів
сім’ї особи зі складу домогосподарства, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за
який враховуються такі доходи. Так, з 1 травня 2018 року під час призначення субсидій
враховуються доходи за ІІІ-ІV квартали попереднього року (липень-грудень 2017 року)
Про що необхідно повідомляти орган соціального захисту населення?
Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів
проінформувати управління соціального захисту населення про обставини для перерахунку
призначеної житлової субсидії, зокрема:
зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства
(орендар, внутрішньо переміщена особа – членів домогосподарства, які фактично
проживають у житловому приміщенні (будинку), їх соціального статусу;
зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
зміну переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
зміну управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;
наявність у володінні осіб, з урахуванням яких призначено субсидію, а також у членів їх сімей,
транспортного засобу з дати випуску якого не минуло 5 років;
здіснення купівлі (набуття права власності у інший визначений законодавством спосіб)/
оплати послуг на суму 50 тис. грн. протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням
житлової субсидії (призначенням субсидії без звернення).
При цьому в разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні
(будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства подаються нові заява та декларація.
Увага! Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що
вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення житлової субсидії та
на визначення її розміру.
За більш детальною інформацією просимо звертатися до управління праці та соціального захисту
населення за адресою: вул. В. Стуса, 56 або на номер «гарячої лінії» 6-64-02.
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