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Призначення житлових субсидій 

 
1. Порядок та спосіб 

подання документів 
Право на отримання житлової субсидії мають громадяни 
України, іноземці та особи без громадянства, які на законних 
підставах перебувають на території України, що проживають 
у житлових приміщеннях (будинках). 
Документи подаються особисто або через уповноваженого 
представника (з пред’явленням оригіналів документів, що 
посвідчують особу та повноваження) за зареєстрованим 
місцем проживання (для ВПО та орендарів – за фактичним 
місцем проживання). 

2. Перелік документів, 
необхідних для 

отримання 
адміністративної 

послуги 

1. Заява та декларація встановленого зразка.  
2. У разі звернення за призначенням субсидії наймача – 
договір найму (оренди) житла (копія) за пред’явленням 
оригіналу.  
3. У разі отримання доходів, інформація про які відсутня в 
ДФС, Пенсійному фонді України, і відповідно до 
законодавства не може бути отримана за запитом 
структурного підрозділу з питань соціального захисту 
населення подається відповідна довідка про доходи.  
Примітка. Згідно з пунктом 14 Положення про порядок 
призначення житлових субсидій, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 для 
розгляду питання призначення субсидії на комісії заявник 
має право подати додаткові документи, які не передбачені 
законодавством, але необхідні для прийняття рішення. 

3. Платність 
(безоплатність) надання 

адміністративної 
послуги 

Безоплатно 

4. Строк надання 
адміністративної 

30 календарних днів 
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послуги 
5. Перелік підстав для 

відмови у наданні 
адміністративної 

послуги 

Причини відмови:  
Житлова субсидія не призначається (у тому числі на 
наступний період), якщо:  
1) загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. 
метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. 
метрів для індивідуальних будинків (крім житлових 
приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних 
сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з 
якого призначається субсидія, проживають троє і більше 
дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи 
піклування);  
2) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи 
із складу домогосподарства має у власності транспортний 
засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого 
минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа); 
3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена 
домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку 
станом на початок періоду, за який враховуються доходи для 
призначення житлової субсидії, і в цьому періоді:  

за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, у них 
взагалі відсутні доходи, які враховуються під час 
призначення житлової субсидії; або нарахований 
середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір 
мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 
періоду, за який враховуються доходи для призначення 
житлової субсидії; та/або ними або за них не сплачено 
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у розмірі, не меншому від мінімального, 
сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який 
враховуються доходи для призначення житлової субсидії 
(крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких наявна 
заборгованість роботодавця із сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або 
осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування), крім осіб, які: 

навчалися за денною формою навчання у закладах 
загальної середньої освіти, професійної (професійно-
технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти 
або зареєстровані у службі зайнятості як безробітні і в цей 
період навчалися в центрах професійно-технічної освіти 
Державної служби зайнятості; 

Отримували хоча б один із таких видів доходу, як 
пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) 
дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям 
з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з 
інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, 
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу 
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непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по 
безробіттю, допомогу по частковому безробіттю на період 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до статті 47-1 Закону 
України “Про зайнятість населення”; 
4) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи 
із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед 
зверненням за призначенням житлової субсидії, 
призначенням житлової субсидії без звернення здійснив 
купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), 
транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, 
інших товарів довгострокового вжитку або оплатив 
(одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та 
житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою 
житла (в тому числі понаднормової площі житла) та 
соціальними нормативами житлово-комунального 
обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати 
перевищує 50 тис. гривень;  
5) структурним підрозділом з питань соціального захисту 
населення отримано інформацію про наявність простроченої 
понад три місяці (на дату надання такої інформації) 
заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат 
на управління багатоквартирним будинком, строк позовної 
давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день 
звернення за призначенням житлової субсидії (крім 
заборгованості за послугу з постачання та розподілу 
природного газу, що нарахована виконавцем комунальної 
послуги з посиланням на рішення суду щодо норм 
споживання природного газу побутовими споживачами у разі 
відсутності лічильників газу та у зв’язку з приведенням 
об’ємів використаного природного газу побутовими 
споживачами до стандартних умов, а також заборгованості, 
що виникла у зв’язку з тим, що управитель, об’єднання, 
виконавець комунальних послуг не уклали договору з АТ 
“Ощадбанк” (його установами) для перерахування сум 
житлових субсидій у грошовій безготівковій формі); 
6) громадянин не повернув надміру перераховану 
(виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її 
одержання на вимогу структурного підрозділу з питань 
соціального захисту населення або не сплачує суми до 
повернення, визначені відповідним структурним підрозділом 
з питань соціального захисту населення; 
7) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена 
домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру 
боржників, мають заборгованість за виконавчими 
провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
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(крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що 
підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких 
застосовуються заходи забезпечення кримінального 
провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), 
осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді 
домашнього арешту або тримання під вартою). 
Житлова субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти 
(крім студентів денної форми навчання, місце проживання 
яких зареєстроване у гуртожитках), маючи батьків, 
зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі. 
У разі коли документи подано не в повному обсязі, житлова 
субсидія призначається за умови надходження документів, 
яких не подано одночасно із заявою, протягом 30 днів з дня 
подання заяви 

6. Результат надання 
адміністративної 

послуги 

SMS-повідомлення про призначення субсидії або мотивована 
відмова в призначенні субсидії 

7. Способи отримання 
відповіді (результату) 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу; 
або уповноваженою особою, за пред’явленням документів, 
що посвідчують особу та повноваження 

8. Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 

умови надання 
адміністративної 

послуги 

1. Положення «Про порядок призначення та надання 
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива», 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 
21.10.1995 № 848.  
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998  
№ 1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого 
та пічного побутового (рідкого) палива у разі надання 
житлової субсидії».  
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014  
№ 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів 
у сфері житлово-комунального обслуговування», із змінами 
внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 
від 28.10.2015  
№ 842.  
4. Закон України «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (зі 
змінами). 

9. Відповідальний за 
виконання 

Управління соціального захисту населення Кременчуцької 
районної державної адміністрації м. Кременчук,  
проспект Полтавський, 42    
тел./факс (+38 0536) 72-45-86, (093)112-69-89,  
(063)758-74-66 
E-mail: kremenupszn_15@adm-pl.gov.ua  
код ЄДРПОУ 03195292    

mailto:kremenupszn_15@adm-pl.gov.ua



