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До у ваги одержувачів житлових субсидій 

 
Основною державною підтримкою населення при оплаті житлово-комунальних послуг є 

програма житлових субсидій. 

У вигляді житлових субсидій держава компенсує громадянам з низькими доходами 

витрати на оплату житлово-комунальних послуг, що перевищують визначену для 

домогосподарства обов’язкову частину платежу, яка залежить виключно від розміру 

середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу.  

На сьогодні розмір обов’язкового відсотку платежу за послуги для кожної сім’ї 

визначається індивідуально за єдиною формулою: 

1.обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства; 

2.середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і 

визначається середньомісячний дохід на одну особу; 

3.дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в 

розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір 

прожиткового мінімуму на 01.01.2021 складає 2189 грн.); 

4.отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином 

визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу. 

 

 

=                        //2*15%, де                                                                                           

 
 

 
2- сталий коефіцієнт 

15%- базова норма сплати комунальних послуг 

5.після цього розраховується розмір обов’язкового платежу: обов’язковий відсоток 

платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 (зі змінами) установлено 

соціальну норму житла та соціальні нормативи споживання послуг, у межах яких держава 

надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. 

У зв’язку із встановленням карантинних заходів, спрямованих на запобігання 

поширенню короновірусної хвороби (СОVID-19), Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанову від 25.03.2020 № 247, якою на період дії карантину збільшено на 50% соціальних 

нормативів користування електричною енергією, холодною та гарячою водою, 

водовідведенням та природним газом для приготування їжі й підігріву води, на які 

розраховано субсидію. 
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Для призначення житлової субсидії у загальному випадку необхідно подати лише два 

документи – заяву і декларацію.  

Нагадуємо, що з 1 січня 2021 року заяви з необхідними документами на призначення 

житлових субсидій приймаються: 

- відділами соціального захисту відповідної територіальної громади або визначеною 

посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради; 

- уповноваженими особами старостинських округів; 

- посадовими особами центру надання адміністративних послуг (у разі створення). 



В територіальних громадах, до складу яких увійшли міста обласного значення  

(м. Полтава, м. Кременчук, м. Лубни, м. Миргород,  м. Горішні Плавні) заяви з необхідним 

пакетом документів на призначення державних соціальних гарантій приймаються 

управліннями соціального захисту населення відповідних міських, районних у містах рад. 

Управління соціального захисту населення районних державних адміністрацій з 1 січня 

2021 року заяви з необхідними документами на призначення державних соціальних гарантій 

приймають лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі. 
Заяву та декларацію на призначення субсидії в електронному вигляді можна подати через 

сайт Мінсоцполітики в розділі Е-сервіси за посиланням: https://subsidii.mlsp.gov.ua/  

Всю іншу інформацію, необхідну для призначення житлової субсидії, органи 

соціального захисту населення отримують за запитами від Державної податкової служби 

України, Пенсійного фонду України, МВС, органів місцевого самоврядування та підприємств, 

що надають житлово-комунальні послуги. 

Наразі субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в області отримує близько 160 

тис. сімей, середній розмір субсидії становив: 

🔸 у грудні 2020 року – 1705 гривня; 

🔸 у січні 2021 року – 2127 гривня; 

🔸 у лютому 2021 року – 1523 гривні.  

Зменшення середнього розміру субсидії у лютому пов’язане з проведенням перерахунку 

за січень через зменшення цін на природний газ для населення у лютому та за січень 2021 

року. 

Тобто при розрахунку розміру субсидії для громадян, які використовують природний 

газ, за січень було враховано інформацію про ціну на природний газ ТОВ "Полтавагаз Збут" - 

8,91 грн. за 1 куб.м., ТОВ "Кременчукгаз-постачання" – 8,50 грн. за 1 куб.м, ТОВ ТД 

"Лубнигаз" – 8,975 грн. за 1 куб.м). 
У лютому постачальники газу поінформували про зменшення ціни за січень, тому у 

лютому здійснено розрахунок розміру пільг і субсидій з урахуванням ціни на рівні 6,99 грн за 

куб. метр, а також проведено перерахунок сум пільг та субсидій за січень 2021 року.  

https://subsidii.mlsp.gov.ua/

