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Міністерством соціальної політики в межах компетенції ризглятгуто лист 

Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів від 25.06.2021 № 04-30/12-2021/209446 та звернення депутатів Калуської 
міської ради Івано-Франківської області від 28.05.2021 щодо надання громадянам 
бланків заяви про призначення та надання житлової субсидії (далі -  заява), декларації 
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (далі -  
декларація), та повідомляється.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 505 „Деякі питання 
призначення житлових субсидій” (далі -  Постанова № 505) передбачено, що розгляд 
питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період 
домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 
2020-2021 років, проводиться без звернень громадян, крім домогосподарств, яким 
житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі;
була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових 

приміщень; внутрішньо переміщені особи; індивідуальні забудовники, будинки яких 
не прийняті в експлуатацію);

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у 
житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

Рішення про призначення житлових субсидій домогосподарствам без звернень 
громадян наразі приймаються органами соціального захисту населення на підставі 
інформації Міністерства фінансів, наданої за результатами проведеної верифікації 
даних щодо одержувачів житлових субсидій.
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Постановою № 505 також затверджені форми заяви та декларації,
бланки яких розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України за 
посиланням https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/505-2021-%D0%BF#Text та на 
офіційному веб-сайті Мінсоцполітики за посиланням
https://www.msp.gov.ua/news/16214.html.

Друк та розповсюдження бланків заяв та декларацій за рахунок коштів дЛя 
виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
у грошовій формі у 2021 році не передбачено.

Водночас інформуємо, що заява та декларація можуть бути також надіслані 
заявником до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем його 
проживання в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, 
інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).'

Із урахуванням вищевикладеного Мінсоцполітики в межах компетенції 
проведено роз’яснення щодо порядку надання населенню субсидій на оплату 
житлово-комунальних послуг. Зокрема, на офіційному веб-сайті Міністерства 
розміщено відповідну інформацію про зміни в законодавстві, а також звернення до 
керівників органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування щодо 
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення (доведення до 
відома громадян інформації про надання житлових субсидій), вжиття заходів для 
упорядкування черговості відвідування громадянами органів соціального захисту 
населення, центрів надання адміністративних послуг, виконавчих органів 
територіальних громад, у тому числі шляхом запровадження талонної системи 
прийому громадян у визначений час.
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