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Список на розсилку

Міністерство соціальної політики на виконання доручення Віце-прем’єр- 
міністра України -  Міністра цифрової трансформації України Федорова М. А. від 
08.07.2021 № 32434/1/1-21 розглянуло звернення органів місцевого
самоврядування стосовно умов призначення житлової субсидії, збільшення 
видатків державного бюджету для їх виплати громадянам у 2021 році та 
повідомляє.

Постановами Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 420 „Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” та від 19.05.2021 № 505 
„Деякі питання призначення житлових субсидій” (далі -  постанова № 505) 
внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі 
змінами) (далі -  Положення).

Зокрема, з метою забезпечення ефективного та раціонального використання 
бюджетних коштів переглянуто критерії адресного підходу до надання житлових 
субсидій, уточнено вимоги щодо матеріального та майнового стану, який 
враховується під час призначення житлових субсидій (наявність банківських 
депозитів, здійснення дороговартісних покупок, операцій з купівлі іноземної 
валюти, банківських мет«»™® тптт,(4етр* і*
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Відповідно до постанови № 505 призначення житлової субсидії на наст 
період домогосподарствам, які отримували її в опалювальному сез 
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 (будинків); індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в 
експлуатацію; внутрішньо переміщені особи);

була призначена без урахування окремих осіб із числа зареєстрованих у 
житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації.

Доопрацьоване програмне забезпечення державним підприємством 
„Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики” надіслано в регіони.

Наразі органами соціального захисту населення проведено автоматичне 
перепризначення житлових субсидій на наступний період домогосподарствам, які 
мають таке право.

Згідно з Положенням для призначення житлової субсидії громадянин, особа 
якого посвідчується паспортом або іншим документом, має звернутися до 
уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської 
ради відповідної територіальної громади або посадової особи центру надання 
адміністративних послуг, та подати заяву про призначення та надання житлової 
субсидії (далі -  заява) та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за 
призначенням житлової субсидії (далі -  декларація).

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.

В заяві та декларації заявник зазначає відомості про себе та членів 
домогосподарства, а також про членів сім’ї осіб із складу домогосподарства, 
необхідні для встановлення права на призначення житлової субсидії.

При цьому, згідно з пунктом 50 Положення інші відомості, необхідні для 
призначення житлових субсидій, отримуються структурними підрозділами з 
питань соціального захисту за запитами: від ДПС -  про доходи осіб, від 
Пенсійного фонду України -  про доходи осіб та сплату єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, від органів місцевого 
самоврядування або уповноважених ними органів -  про склад зареєстрованих у 
житлових приміщеннях (будинках) осіб, від управителів багатоквартирного 
будинку, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, виконавців 
комунальних послуг -  про розмір внесків/платежів, цін і тарифів на житлово- 
комунальні послуги і платежів за такі послуги.

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 надіслані 
заявником до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем 
його проживання поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт
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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.

Стосовно перегляду та встановлення соціальних нормативів споживання 
комунальних послуг для надання житлових субсидій на рівні 2016-2018 років 
інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 
(зі змінами) установлено соціальні нормативи, у межах яких держава надає 
громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Впродовж 
2016-2018 років соціальні нормативи було наближено до фактичного обсягу 
споживання послуг одержувачами житлових субсидій із урахуванням повернутих 
до бюджету надавачами послуг невикористаних сум житлових субсидій.

Разом з тим Мінсоцполітики постійно працює над удосконаленням порядку 
призначення житлових субсидій шляхом уточнення окремих його положень за 
результатами аналізу найбільш актуальних проблем, пов’язаних із реалізацією 
програми житлових субсидій.

Реалізація пропозиції щодо збільшення соціальних нормативів споживання 
комунальних послуг для надання житлових субсидій потребуватиме виділення 
додаткових бюджетних коштів, що є неможливим в умовах необхідності 
збільшення видатків державного бюджету на протиепідемічні заходи.

Водночас відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні” органи місцевого самоврядування можуть встановлювати за рахунок 
власних коштів і благодійних надходжень додаткові до передбачених 
законодавством гарантії щодо соціального захисту населення, порядок надання 
яких визначається цими органами.

Законом України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” (зі змінами) 
для виплати пільг і житлових субсидій передбачено видатки в сумі 
35,2 млрд гривень.

Мінсоцполітики проведено розрахунки прогнозної потреби в коштах для

Міністерству фінансів.

Заступник Міністра

надання населенню пільг і житлови:

Портна Н. В., 284 39 25


