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Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за 

житлово-комунальні послуги у межах норм споживання (див. с. 3-4), з 
урахуванням пільг, перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів 
України обов’язкового платежу. Розмір обов’язкового платежу 
визначається для кожного домогосподарства індивідуально в залежності 
від сукупного доходу (див. с. 5).  

Субсидія призначається особі, яка зареєстрована у будинку 
(квартирі) та на яку відкрито особові рахунки по сплаті за житлово-
комунальні послуги. Не зареєстрованій особі, яка фактично проживає у 
житловому приміщенні, субсидія призначається за умови наявності 
договору найму (оренди) житла і переведення особових рахунків із сплати 
житлово-комунальних послуг. Право власності на призначення субсидії 
не впливає. Тобто, за призначенням житлової субсидії може звернутися 
особа (не власник), яка зареєстрована у будинку (квартирі) і на яку 
відкрито, в тому числі, особові рахунки, або особа, яка не зареєстрована у 
будинку (квартирі), при наявності договору найму (оренди) житла і на яку 
переведено особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг.  

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 28 лютого 2015  

року № 106, якою з 1 травня 2015 року запроваджуються спрощені умови 

отримання житлової субсидії.  
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Щодо майнового 
стану (окрім 

одноразової покупки 
понад 50 тисяч 

гривень). 

Щодо наявності у 
складі 

домогосподарства 
осіб працездатного 

віку, які не працюють, 
не навчаються і не 

перебувають на обліку 
як безробітні. 

Щодо здачі в найм 
житлового 

приміщення особами, 
які оформлюють 

субсидію, 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

!!! В РАЗІ ОРЕНДИ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ДО ЗАЯВИ ТА 

ДЕКЛАРАЦІЇ ДОДАЄТЬСЯ ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛА. 

!!! Наявність 

заборгованості з 

оплати за житлово-
комунальні послуги не 

впливає на визначення 

права на призначення 

субсидії. 

!!! Якщо Ви отримували  
субсидію протягом 

опалювального періоду 2014-2015 
років, субсидія на наступний 

період призначається на 
підставі раніше поданих 

документів, без необхідності  
повторного звернення до 

управління соціального захисту 
населення та подання Заяви та 

Декларації. 

!!! Органам соціального захисту населення 
забороняється вимагати від заявників інші документи, 

крім заяви та декларації. Всі додаткові документи 

будуть отримані органами соціального захисту 

населення у порядку обміну від Пенсійного фонду, 

Державної фіскальної служби та ін. Вам НЕ потрібно 

подавати інші документи самостійно. 
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Соціальні нормативи споживання холодної і гарячої води, 

водовідведення, вивезення побутових відходів, газопостачання, 
електричної енергії встановлено єдині для всієї України (у розрахунку 
на місяць). Виходячи з цього, субсидія призначатиметься в межах таких 
норм споживання послуг: 

 

Субсидії 13,65 м2 на кожну зареєстровану особу 
+ 35,22 м2 на сім’ю (48,87 м2). 

 

На опалення 7 м3 на 1 м2 площі 
*коригуючий коефіцієнт в опалювальний 
період для Чернігівської 
області:індивідуальні житлові будинки 
1,134, багатоквартирні житлові 
будинки 0,553. Таким чином в 
Чернігівській області норма 
споживання природного газу 
становить: 
 Для індивідуальних будинків – 7,938 

м3; 
 Для багатоквартирних житлових 

будинків – 3,871 м3. 
На газову плиту 
(приготування їжі) 6 м3 на особу. 

На газову плиту 
(приготування їжі та 
підігрів води) 

9 м3 на особу. 

На газову плиту і 
водонагрівач 18 м3 на особу. 

 

Постачання холодної 
води 

 2,4 м3 на особу (за наявності 
централізованого постачання 
гарячої води); 

 4,0 м3 (за відсутності 
централізованого постачання 
гарячої води). 

Постачання гарячої 
води 

1,6 м3 на особу. 
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На опалення 

65 кВт/год на 1 м2площі 
*коригуючий коефіцієнт в опалювальний 
період для Чернігівської 
області:індивідуальні житлові будинки 
1,134, багатоквартирні житлові будинки 
0,553. Таким чином в Чернігівській 
області норма електричної енергії 
становить: 
 Для індивідуальних будинків – 87,1 

кВт/год на м2; 
 Для багатоквартирних житлових 

будинків – 35,945 кВт/год на м2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

У будинках, обладнаних 
стаціонарними 
електроплитами 

 130 кВт. год на сім’ю з однієї особи+30 
кВт/год на кожного додаткового члена 
сім’ї (за наявності централізованого 
постачання гарячої води), але не більш 
як 250 кВт/год на місяць; 
 

 150 кВт/год на сім’ю з однієї особи+30 
кВт/год на кожного додаткового члена 
сім’ї (за відсутності централізованого 
постачання гарячої води), але не більш 
як 270 кВт/год на місяць. 

У будинках, не 
обладнаних 
стаціонарними 
електроплитами. 

 90 кВт. год на сім’ю з однієї особи+30 
кВт. год на кожного іншого члена сім’ї 
(за наявності централізованого 
постачання гарячої води), але не більш 
як 210 кВт. год на місяць; 
 

 120 кВт. год сім’ю з однієї особи+30 кВт. 
год на кожного іншого члена сім’ї (за 
відсутності централізованого 
постачання гарячої води), але не більш 
як 240 кВт. год на місяць. 
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Розмір обов’язкового платежу залежить лише від доходів сім’ї. Як 

розрахувати його можна побачити на зображенні нижче.  
Розмір житлової субсидії дорівнює різниці між вартістю житлово-

комунальних послуг та обов’язковим платежем домогосподарства.  
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БАТЬКО 

Щомісячний дохід 
2000 грн 

 
МАТИ 

Щомісячний дохід 
2000 грн 

СИН ДОНЬКА 

ДВОКІМНАТНА 
КВАРТИРА.  

S=46,55; 
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

4 ОСОБИ 
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1. Визначається обов’язкова частка плати за житлово-комунальні 
послуги. Обов’язкова частка розраховується за формулою індивідуально 
для кожного господарства та залежить від доходів: 

2. На підставі даних підприємств-надавачів послуг визначається 
розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм: 

 

 
ОПАЛЮВАЛЬНИЙ 

ПЕРІОД 
НЕОПАЛЮВАЛЬНИЙ 

ПЕРІОД 

З 01.04.2015 
року 817,45 грн. 330,59 грн. 

 
 

Розрахунок обов'язкової частки 

6,38%*4000 = 255,20 грн. 

Одержаний результат ділиться на 2 та множиться на 15%  

0,85/2*15 = 6,38%; 

Отриманий результат ділиться на прожитковий мінімум в розрахунку 
на одну особу 

1000 грн. / 1176 грн. = 0,85; 

Визначається дохід в розрахунку на одну особу  

4000 грн. / 4 особи = 1000 грн; 

Визначається сукупний дохід сім'ї  

2000 грн. + 2000 грн. = 4000 грн; 

РОЗРАХУНОК СУБСИДІЇ В МЕЖАХ СОЦІАЛЬНОЇ НОРМИ 
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   3. Визначається розмір субсидії – різниця між розміром плати за 
житлово-комунальні послуги у межах норм та обов'язковою часткою 
плати: 

 

РОЗМІР СУБСИДІЇ 

 
ОПАЛЮВАЛЬНИЙ 

ПЕРІОД 
НЕОПАЛЮВАЛЬНИЙ 

ПЕРІОД 
З 

01.04.2015 
року 

817,45 грн. – 255,20 грн. 
= 562,25 грн. 

.330,59 грн. – 255,20 грн. 
= 75,39грн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тобто, вказана сім'я, при 

нарахуванні з 01.04.2015 року за 

житлово-комунальні послуги у 

розмірі 817,45 грн., буде 

фактично сплачувати 255,20 

грн., а 562,25 грн. – це субсидія, 

яка буде перерахована 

підприємствам-надавачам. 
послуг. 

В послідуючому, при 

підвищенні тарифів на 

житлово-комунальні 

послуги, вказана сім'я 

буде і в подальшому 

сплачувати 255,20 грн. (в 
межах соціальних норм). 

 
Для нарахування субсидії беруться до уваги всі доходи, отримані 

членами домогосподарства (заробітна плата, пенсія, допомоги, 
допомога по безробіттю, грошове забезпечення, аліменти, виплати 
відповідно до умов цивільно-правового договору тощо). 
 

 
Для осіб, які навчаються за денною формою навчання у 

загальноосвітніх, вищих навчальних закладах та осіб, які проходять 
строкову військову службу, враховуються фактичні розміри стипендії 
та грошового забезпечення.  
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Визначення періоду за який подається інформація про доходи особи 

залежатиме від періоду звернення щодо отримання житлової 
субсидії, а саме: 

Звернення за 
призначенням 
субсидії у І 
кварталі року 

Доходи за перші три 
квартали 

попереднього року 

Інший період 
Доходи за  

попередній 
календарний рік 

Для інших працездатних осіб середньомісячний дохід яких 
протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від 
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних 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 ( у 2014 
році – 1218 грн). 
 

Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні 
виплати (допомоги при народженні (усиновленні) дитини, до 
досягнення дитиною трирічного віку, по догляду за інвалідом I групи 
або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом віком 
до 18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, 
допомоги по безробіттю, а також компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги враховуються фактичні розміри 
стипендій та соціальних виплат. 
 

Якщо працездатна особа не має інших доходів, крім допомоги при 
народженні дитини, вік якої від 3 до 6 років, допомоги на дітей 
самотнім матерям, допомоги малозабезпеченим сім’ям, і розмір такої 
допомоги менше прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб, в дохід такої особи при призначенні субсидії 
враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановлений 
для працездатних осіб. 
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До сукупного доходу для призначення субсидії включаються усі види 

доходів (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої 
здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, 
виплата якої здійснюється одноразово) отримані особою. 

  
 

 

І.ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ 

Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті 
житлово-комунальних 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. 

У правому верхньому куті має бути зазначено назва місцевого 
управління соціального захисту населення, до якого подається Заява. 

За бажанням громадянина, субсидія призначається для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг на основі 

середньомісячного доходу за останні 6 місяців, що передують місяцю 

звернення після подання довідок про доходи цих осіб за формами 

встановленими Міністерством соціальної політики. 

!!! До уваги громадян, які 
проживають у сільській 

місцевості. 
Документи необхідні для 

призначення субсидії 

приймаються у сільських 

(селищних) радах 

уповноваженими особами. 

!!! Для субсидії на 

придбання 

скрапленого газу, 

твердого та 

рідкого пічного 

побутового палива 

подається 

інформація про 

річний дохід за 

попередній 

календарний рік. 
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Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті 

житлово-комунальних 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. 

У правому верхньому куті має бути зазначено назва місцевого 
управління соціального захисту населення, до якого подається Заява. 

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). 

 

 

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). 
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Якщо домогосподарство користується твердим паливом, 

скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно 
підкреслити все. 

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". 
 
У Заяві необхідно відмітити чи розглядати питання 

призначення субсидії комісією, створеною місцевими органами 
влади, що здійснюється на підставі обстеження умов 
проживання сім’ї. 

Відомості, зазначені у Заяві, засвідчуються підписом особи, а 
також зазначається дата заповнення Заяви. 
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ІІ. ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ 

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. 

Розділ 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; 
 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) осіб.  

У графі «Примітки» можливо зазначити, що конкретна особа не 
проживає і їй не нараховується плата за житлово-комунальні 
послуги. 
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У ІІ РОЗДІЛІ заповнюються відомості про всі види доходів осіб, 
зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично 
проживаючих, зазначених у договорі оренди), за попередній 
календарний рік (12 місяців 2014 року): 

 

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. 
 

!!! Доходи вказуються тільки без 
урахування податку з доходів 

фізичних осіб. 

Заробітна 
 плата 

Пенсія 

Допомога (крім 
її частини, що 
виплачується 

однаразово, 
зокрема при 
народжені 
дитини) 

Стипендія 

Грошове 
забезпечення 

Аліменти 

Виплати 
відповідно до 

умов цивільно-
правового 
договору 

тощо 

Доходи від 
підприємницької 

діяльності 

Дивіденди 

Відсотки від 
розміщення 
депозитів 

Доходи від 
здачі майна  в 

оренду, 
продажу майна 
та немайнових 

прав 
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!!! Під час оформлення 
декларації про доходи 

будьте уважними, 
оскільки від 

достовірності даних 
залежить можливість 

застосування 
штрафних санкцій. 

!!! При заповненні 
Декларації зверніть 
увагу на правильну 

назву установи, 
організації, 

підприємства, де 
отримується дохід. 
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Додаток 1 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 лютого 2015 р. № 106 
Управління праці та соціального захисту  

населення Деснянської районної  
у місті Чернігові ради 

 
ЗАЯВА  

про призначення житлової субсидії  
Від Іванова Івана Івановича__________________________________________________________________                                                                                  
(прізвище, ім’я, по батькові) 
зареєстроване (для орендарів — фактичне) місце проживання: м. Чернігів, вул. Шевченка 

275/32____________________________________________________________________ 
контактний телефон 3-15-45 паспорт: серія НМ № 231185 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській 

області 21 квітня 2003 р. 
                                                                                  (ким і коли виданий) 
реєстраційний номер облікової картки платника 

податків:123456789123______________________________________________________ 
             (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 

12345678            КП «Деснянське»  

Газопостачання 123456       ПАТ «Чернігівгаз» немає 

лічильника 
Централізоване 

постачання холодної води 
225589965 КП «Чернігівводоканал»  є лічильник 

Централізоване 

постачання гарячої води 
889654477 ПАТ 

«Чернігівоблтеплокомунене

рго» 

є лічильник 

Водовідведення 685425856 КП «Чернігівводоканал» є лічильник 
Централізоване опалення 12184841349 ПАТ 

«Чернігівоблтеплокомунене

рго» 

немає 

лічильника 

Електропостачання 154812184 ПАТ «Чернігівобленерго» є лічильник 
 
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 житлово-комунальних 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. 
 
01 травня 2015 р.                                                                                     ______________  

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

послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).  
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Додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 лютого 2015 р. № 106  
 Управління праці та соціального захисту  

населення Деснянської районної  
у місті Чернігові ради 

 
ДЕКЛАРАЦІЯ 

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

______________________                        20 квітня 2015 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).  

Розділ I. Загальні відомості 
1. ____________                          Іванов Іван Іванович___________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
2. Характеристика житлового приміщення/будинку: загальна площа _____63,8_____ кв. метрів;  
будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити); 
кількість поверхів у будинку _______9________ 
3. Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у житловому 

приміщенні/будинку  

Прізвище, ім’я,  
по батькові 

Дата  
народ- 
ження 

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 

Іванов Іван Іванович 15.06.1978 123456789123  
Іванова Олена Петрівна 25.12.1981 125899654449  
Іванов Максим Іванович 03.08.2006   
Петрова Марія Василівна 10.05.1960 268934154562  
Розділ II. Всі види доходів осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні /будинку, 

у тому числі від розміщення депозитів, здачі майна в оренду за період з 01.01. 2014 року до 31.12.2014 року  

Прізвище, ініціали 

Відомості про доходи 

Вид доходу 
Сума доходу без урахування 

податку з доходів фізичних 

осіб, гривень 
Джерело доходу  

Іванов Іван Іванович 
заробітна 

плата 
36600 грн. 

Публічне 
акціонерне 

товариство 
"ТЭРА" 

Іванова Олена Петрівна 
заробітна 

плата 
21650 грн. 

Державний 

багатопрофільний 

лікувально-
профілактичний 

заклад 

«Чернігівська 

клінічна лікарня №2 

Петрова Марія Василівна пенсія 14200 грн. 
Пенсійний 

фондУкраїни 
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 

або оплачених послуг 
Вартість, 

гривень 
Дата здійснення купівлі 

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 у 

подвійному розмірі. 

http://www.ukr-prom.com/firm-1912/
http://www.ukr-prom.com/firm-1912/
http://www.ukr-prom.com/firm-1912/
http://www.ukr-prom.com/firm-1912/
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Субсидія призначається на 12 місяців з місяця звернення за її 
призначенням. 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 місяця, в якому 
відбулися такі зміни). 

Після закінчення строку отримання субсидії структурні органи 
соціального захисту населення здійснюють розрахунок субсидії на 
наступний період (12 місяців, календарний рік) для домогосподарств, які 
отримували субсидію у попередньому відповідному періоді. Для цього 
органи соціального захисту населення збирають необхідну інформацію без 
звернення громадянина. 

У разі, коли оплата послуг з централізованого опалення проводиться 
лише в опалювальний період або за двоставковим тарифом, або для 
індивідуального опалення використовується природний газ 
(електроенергія), розмір субсидії розраховується окремо на опалювальний і 
неопалювальний періоди.  

 
 
 

 
 

 

У разі, якщо Ви: 
 є непрацездатною особою, яка проживаю самотньо в квартирі 

(будинку), площа якої (якого) перевищує соціальні нормативи 
житла (48,87 м2); 

 проживаєте в квартирі чи будинку, які обладнані лічильниками 
(вода,газ, електроенергія) та фактична кількість 
проживаючих осіб менша ніж кількість зареєстрованих осіб. У 
випадку подання документів, що підтверджують відсутність 
зареєстрованої особи (лікування, робота, навчання, 
відрядження, відбування покарання тощо – в таких випадках 
субсидія буде призначатися по кількості фактично 
проживаючих осіб; 

 зареєстровані у квартирі чи будинку, але особові рахунки 
відриті не на Вас; 

 Ви або будь-хто з членів родини здійснили покупку вартістю 
більше 12 тисяч гривень (протягом 12 місяців перед 
зверненням) в таких випадках субсидія може бути 
призначена Вам за рішенням комісії. Тому при оформленні 
заяви слід підкреслити фразу: «…прошу розглянути мою заяву 

відповідними органами або утвореною ними комісією». 
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 Зміна у складі зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх 

соціального статусу, джерел доходу;  
 Зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх 

надання, виконавців житлово-комунальних послуг; 
  Про купівлю товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. 

грн. 
 Для орендарів – про осіб, які фактично проживають. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У випадку ненадання інформації про зміни, дія субсидії 

припиняється з наступного місяця за місяцем, у якому 

відповідні зміни виникли. 

Варто пам’ятати, що сума субсидії, 
перерахованої (виплаченої) надміру 
внаслідок подання громадянином 

документів з недостовірними 
відомостями, повертається ним у 

подвійному розмірі. 

 
Заявник зобов’язаний надати інформацію до управління 

соціального захисту населення у письмовій формі, з додаванням 
відповідних підтверджуючих документів, протягом місяця з 
часу їх настання. 

Якщо від заявника надійшло повідомлення про зміни складу 
зареєстрованих осіб, переліку послуг, субсидія має бути 
перепризначена на підставі звернення особи на новий період. 

Якщо від заявника надійшло повідомлення про зміни джерел 
доходу, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що 
перевищує 50 тис. гривень, то така інформація враховується 
при призначенні субсидії на наступний період, після закінчення 
терміну діючої. 
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Зважаючи на те, що 

норми Кабінету Міністрів 
України набирають 

чинності з 1 травня 2015 
року, Заяву та Декларацію 

доцільно подавати з 1 
травня 2015 року. В цьому 

разі, субсидія буде 
призначена на 12 місяців, 
починаючи з квітня 2015 

року. 
 

Якщо у Вас виникнуть додаткові питання, то відповіді на 
них Ви можете отримати за адресами: 

 Управління праці та соціального захисту 
населення Деснянської районної ради у місті 
Чернігові: 
 14027, м. Чернігів, вул.. Шевченка, 44. 
 Телефон/факс 670-283, 955-478, 
 Електронна пошта: d_sovbes@cg.ukrtel.net 

 Управління праці та соціального захисту 
населення Новозаводської районної ради у місті 
Чернігові: 
 14017, м. Чернігів, вул.. Щорса, 19. 
 Телефон/факс: 642-088 
 Електронна адреса up26@nzrada.gov.ua 

 За телефоном (04573)5-19-40, (04573)5-41-02 або за 
телефоном Урядової «гарячої лінії»0 800 507 309. 

mailto:d_sovbes@cg.ukrtel.net
mailto:up26@nzrada.gov.ua


 

 

 

Розширена допомога у захисті порушених прав 
надається в інтересах: 

- дітей; 
- представників національних меншин; 
- людей з інвалідністю; 
- учасників АТО та членів їх сімей; 
- внутрішньо переміщених осіб; 
- соціально незахищених верств населення. 
Попередній запис за телефоном: (0462) 93-83-30 

 

 
м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, офіс 700-703 
поштова адреса: 14000, м. Чернігів, а/с 79 
телефон/факс: (0462) 77-41-10 
e-mail: mart.ngo@gmail.com  

 
www.mart-ngo.org.ua  

 facebook.com/ngomartcn  

 twitter.com/NGO_MART 
 

 

 

 

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ ГО «MART» НАДАЄ 

БЕЗКОШТОВНІ ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ВСІМ 

ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ. 

КОНТАКТИ: 

ВИДАНО ЗА ПІДТРИМКИ ПРООН В РАМКАХ ПРОЕКТУ 

«ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ» 

mailto:mart.ngo@gmail.com
http://www.mart-ngo.org.ua/

