Інформаційна довідка
Про спрощений порядок надання житлових субсидій
з 01.05.2015
У зв’язку з підвищенням цін і тарифів на газ і електроенергію Урядом
28 лютого 2015 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 106
„Про удосконалення порядку надання житлових субсидій” (далі - Постанова),
якою з 01 травня 2015 року суттєво спрощено порядок призначення житлових
субсидій.
Постановою передбачено наступне.
Для призначення субсидії необхідно подати лише два документи заяву про призначення житлової субсидії (далі - Заява) та декларацію про
доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (далі
- Декларація), форма яких спрощена (додається). Не подаються довідки про
доходи зареєстрованих осіб, відповідна інформація зазначається у Декларації.
Особам, які отримували житлову субсидію протягом опалювального
періоду 2014/2015 років, субсидія на наступний період призначатиметься на
підставі раніше поданих документів, без необхідності надання Заяви і
Декларації.
Субсидія призначатиметься на 12 місяців на підставі відомостей про
доходи, які зазначено у Декларації, а на наступний період - без звернення, на
підставі отриманої інформації про доходи від Державної фіскальної служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, вищих
навчальних закладів. При цьому 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.
Для призначення субсидії враховуватимуться доходи без податку з
доходів фізичних осіб за попередній календарний рік. Якщо субсидія для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається
у І кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три
квартали попереднього року. У разі коли дохід заявника зменшився порівняно
з попереднім календарним роком, житлова субсидія може бути призначена на
підставі доходів за останні шість місяців за умови надання довідки до органу
соціального захисту населення про доходи таких осіб за цей період.
Для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів у
разі відсутності доходів не враховуватиметься дохід на рівні прожиткового
мінімуму.

Для призначення житлової субсидії не має значення майновий стан
сім’ї (наявність у володінні житлових приміщень, транспортних засобів,

земельних ділянок, здача в оренду житлового приміщення тощо), крім купівлі
майна або оплати послуг протягом 12 місяців перед зверненням за
призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч
гривень. У такому випадку субсидія може бути призначена на підставі рішення
комісії.
Скасовується
необхідність
обов’язкового
працевлаштування
працездатних членів сім’ї та перебування їх на обліку в центрі зайнятості (до
розрахункусукупного доходу прийматиметься дохід такого члена сім’ї на рівні
прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
Отримають право на субсидію особи, які проживають у житловому
приміщенні на підставі договору найму (оренди) житла, і на яких відкрито
особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг.
Передбачено, що у разі якщо для опалення житлового приміщення
одночасно використовується природний газ і електроенергія субсидія
надаватиметься тільки на один вид палива.
Комісіям при місцевих органах виконавчої влади надано право:
- приймати рішення про надання субсидії одиноким непрацездатним
громадянам на збільшену понад норму площу житла;
- визначати кількість осіб для розрахунку субсидії у випадках, коли
окремі особи з числа зареєстрованих фактично не проживають у житловому
приміщенні і споживання комунальних послуг обчислюється засобами обліку.
Таким документом може бути довідка, що підтверджує місце перебування
особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з роботою,
лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням
покарання, а також довідка про оплату житлово-комунальних послуг в іншому
житловому приміщенні.
Сума субсидії, яку перераховано на рахунки виконавців послуг і яка
не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг,
зараховуватиметься виконавцем не тільки як оплата обов’язкової частки
платежу домогосподарства, айв рахунок майбутніх платежів.
Сума субсидії, перерахована (виплачена) внаслідок подання
громадянином документів з недостовірними відомостями, повертається ним у
подвійному розмірі.

