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Інформація
про стан призначення житлових субсидій управлінням 

соціального захисту населення Охтирської районної державної
адміністрації

У зв’язку з підвищенням цін і тарифів на газ і електроенергію з метою 
соціального захисту населення Урядом було внесено ряд змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 
«Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого рідкого пічного побутового палива». Даними змінами було суттєво 
спрощено порядок призначення житлових субсидій. На сьогодні практично 
кожна сім'я, яка відчуває, що не в змозі сплатити за житлово-комунальні 
послуги, може звернутись за отриманням житлової субсидії. Станом на 
01.10.2017 Програмою житлових субсидій в Охтирському районі охоплено 
8286 домогосподарств району.

Стосовно права на отримання субсидії
Право на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також субсидії готівкою на 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 
поширюється на громадян, які проживають у житлових приміщеннях, в 
частині оплати ними користування житлом; утримання житла; управління 
багатоквартирним будинком, комунальних послуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 
призначається у разі, коли житлове приміщення не забезпечується ектро-, 
тепло- або газопостачанням для опалення.

У сільській місцевості, в тому числі в Охтирському районі приймання 
заяв з необхідними документами для призначення субсидій та передачу їх 
управлінню соціального захисту населення здійснюють уповноважені особи 
селищної та сільських рад. Всього в районі задіяно 18 уповноважених осіб 
селищної та сільських рад, 5 - Грунської територіальної громади.

Визначення обоє ’язкової частки плати
Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за 

житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове 
паливо у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів 
користування житлово-комунальними послугами, які визначені постановою 
Кабінету Міністрів України від 06.09.2014 № 409 і обсягом визначеного 
обов’язкового відсотка платежу.

Обов'язкова частка сплати за житлово-комунальні послуги визначається 
за встановленою формулою для кожного домогосподарства індивідуально в



залежності від сукупного доходу громадян. Сім’ї, у яких дохід менший 
платять менше.

Наприклад:

середньомісячний сукупний дохід сім'ї з 2 осіб -  4000грн;

середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу - 2000 грн.; 
обов’язкова частка плати - 9,24% (2000 грн. /  1624 грн. (прожитковий мінімум 
на особу з травня 2017 року) /  2 (коефіцієнт доходу для призначення субсидії) х 
15 (базова норма плати за житлово-комунальні послуги); обов'язкова плата в 
межах соціальних норм та нормативів -  369,60 грн. (4000 грн. х 9,24%).

середньомісячний сукупний дохід сім'ї з 2 осіб -  3000грн;

середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу - 1500 грн^ 
обов’язкова частка плати -  6,93% (1500 грн. /1624 грн. (прожитковиймінім^ . 
на особу з травня 2017 року) /  2 (коефіцієнт доходу для призначення субсидії) х 
15 (базова норма плати за житлово-комунальні послуги); обов'язкова плата в 
межах соціальних норм та нормативів -  207,90 грн. (3000 грн. х 6,93%).

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому 
приміщенні осіб, не залежно від того є вона власником житла чи ні. Основна 
умова — реєстрація місця проживання за адресою, за якою сім'я звертається за 
субсидією . В окремих випадках на підставі рішення Комісії субсидія може 
призначатися особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у 
житловому приміщенні на підставі договору найму (оренди) житла. 
Протягом 9 місяців поточного року рішенням районної Комісії було надано 
дозвіл на призначення субсидії 9 сім’ям, які орендують житло.

Розраховується субсидія виходячи з кількості зареєстрованих у 
житловому приміщенні осіб, які фактично проживають, яким нараховуєтг 
плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на 
строкову військову службу. У разі коли кількість фактично проживаючих 
зареєстрованих у житловому будинку осіб є меншою, ніж кількість 
зареєстрованих у такому будинку осіб, субсидія розраховується виходячи з 
кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, які фактично у ньому 
проживають на підставі рішення районної Комісії. Впродовж поточного року 
рішенням районної Комісії було надано дозвіл на призначення субсидії 692 
сім’ям, без урахування фактично не проживаючих зареєстрованих членів 
сімей.

Стосовно обмежень при встановленні права на призначення субсидії
На даний час, скасовано всі обмеження щодо майнового стану осіб, які 

звертаються за призначенням субсидій, встановлено єдине обмеження: покупка 
на суму, яка перевищує 50 тис. грн. Тобто, субсидія не призначається якщо 
будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (осіб, які
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виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяв
працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане 
виконанням ним трудових обов’язків.

Особам, як беруть (брали) безпосередню участь у проведенні 
антитерористичної операції, та членам їх сімей до сукупного доходу не 
враховуються отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні 
антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і 
види соціальної допомоги, а також отримана ними у період або після 
безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції благодійна 
допомога незалежно від розміру та джерела походження.

Право на субсидію мають також сім'ї, до складу яких входять особи 
працездатного віку, що не працюють. Дохід таких осіб визначається на рівні 
двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб 
станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.

Стосовно періоду врахування доходів та розрахунку субсидії на опалювальї ; 
сезон

У зв’язку зі змінами, внесеними згідно з постановою КМ України № 609 
від 18.08.2017 розрахунок субсидії на опалювальний сезон у жовтні 2017 
року здійснюється на підставі доходів за перший - другий квартали 
поточного року.

Управлінням автоматично розраховано розмір субсидії на опалювальний 
період усім тим, кому у травні цього року субсидію було перепризначено на 
новий сезон 2017-2018 років, це 7625 домогосподарств району. Жодних 
документів чи довідок отримувачам субсидій повторно подавати було не 
потрібно. В даний час проводиться перевірка справ на правильність 
проведеного перерахунку та видача повідомлень.

о« Стосовно термінів опалювального періоду для індивідуального опалення
Розмір субсидії на опалювальний сезон для домогосподарств, г хі 

використовують природний газ/електричну енергію для індивідуального 
опалення, розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг, зобов’язані щомісяця 
сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням 
розміру призначеної субсидії . Сума субсидії, яку було переказано на 
рахунки підприємств - виробників/виконавців житлово-комунальних послуг для 
оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не
використана домогосподарством внаслідок економії споживання
послуг, зараховується підприємством - виробником/виконавцем як 
оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу 
домогосподарства, на наступні розрахункові періоди. Підприємство - 
виробник/виконавець послуги зазначає суму переплати
за послугу у платіжках одержувачам субсидії.



фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комуналь^ 
послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії 
(призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, 
квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), 
будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив 
послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або 
автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі 
мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної 
норми житла та соціальних нормативів користування житлово- 
комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням 
життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. 
гривень. Але навіть і в таких випадках, якщо сім'я дійсно не в змозі сплатити за 
послуги, надано право районним та міським Комісіям на підставі акту 
обстеження матеріально-побутових умов сім'ї приймати рішення про 
призначення житлової субсидії. Впродовж поточного року на Комісії б)^щ 
розглянуті заяви 5 сімей, які здійснили покупку на суму, яка перевищувала _ 0 
тис. гривень. Рішенням Комісії по 4 сім’ям було прийнято позитивне рішення ,
1 - було відмовлено.

Стосовно порядку отримання інформації про доходи
Сукупний дохід для призначення субсидії обчислюється виходячи з 

доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб. Відомості про 
доходи надаються ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціального 
страхування. В сукупний дохід також включаються розміри державної 
соціальної допомоги, що виплачується структурними підрозділами з питань 
соціального захисту населення, крім частини допомоги при народженні та 
усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, одноразової 
винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених  ̂
батьківського піклування, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку ч' 
піклування, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 
для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово- 
комунальних послуг.

З метою посилення соціального захисту сімей у зв'язку з підвищенням 
тарифів, Урядовим рішенням визначено низку доходів, які не враховуються 
при наданні житлової субсидії. Це сплачені особою аліменти, доходи від 
розміщення депозитів, оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які 
залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні 
встановлення підсумків голосування та результатів виборів, допомога 
громадських та благодійних організацій, допомога на поховання, одноразова 
допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій незалежно від форми власності, вартість 
безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок,
протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які



Щодо повернення залишків невикористаних сум субсидій
Після закінчення опалювального сезону невикористана сума 

субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з 
централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної
та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та 
електропостачання для індивідуального опалення (в разі 
використання природного газу/електричної енергії для
індивідуального опалення) повертається підприємством
виробником/виконавцем такої послуги до бюджету в повному обсязі на 
підставі акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум
субсидії. За підсумками опалювального періоду 2016 -  2017 років по 
Охтирському району до бюджету було повернуто невикористаної суми субсидії 
11964088,4 гривень, в тому числі електроопалення -  86765,21 гривень, 
опалення природним газом -  11791226, 41 гривень, постачання холодної води -  
86096,80 гривень.

Монетизація залишків невикористаних коштів субсидії на опалення
Частина невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат 

на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального
опалення, що в еквіваленті не перевищує вартості (станом на 1
травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного 
газу (695,79 грн.) або вартості 150 кВт*г електричної енергії (135,00 грн.) 
(в разі використання природного газу/електричної енергії для 
індивідуального опалення), перераховується на особовий рахунок 
одержувача субсидії в банківській установі або виплачується через
відділення поштового зв’язку ПАТ "Укрпошта" на підставі
особистої заяви одержувача, поданої до 1 вересня поточного року.
На сьогодні строк подання заяви продовжений до 1 листопада 
поточного року на підставі рішення Комісії, якщо така заява не була подана в 
установлений строк з причин, визначених Комісією поважними.

На сьогодні зареєстровані фінансові зобов’язання для виплати 4010 
субсидіантам частини невикористаної суми субсидії на суму 2621251,93 
гривень. Виплата буде проведена при надходженні коштів на дані цілі.

Стан призначення житлових субсидій
Станом на 01.10.2017 Програмою житлових субсидій охоплено 8286 

домогосподарств району. В опалювальному періоді 2015 -2016 р.р. субсидії 
були призначені 6664 домогосподарствам, а в опалювальному періоді 2016 -  
2017р.р. -  7233.

Всього за 9 місяців 2017 року нараховано субсидію для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 52385,79 тис. гривень, 
профінансовано на суму 64491,12 тис. гривень з урахуванням заборгованості на 
01.01.2017, заборгованість на 01.10.2017 складає 18726,07 тис. гривень.



Щодо повернення залишків невикористаних сум субсидій
Після закінчення опалювального сезону невикористана сума 

субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з 
централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної
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електропостачання для індивідуального опалення (в разі 
використання природного газу/електричної енергії для
індивідуального опалення) повертається підприємством
виробником/виконавцем такої послуги до бюджету в повному обсязі на 
підставі акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум
субсидії. За підсумками опалювального періоду 2016 -  2017 років по 
Охтирському району до бюджету було повернуто невикористаної суми субсидії 
11964088,4 гривень, в тому числі електроопалення -  86765,21 гривень, 
опалення природним газом -  11791226, 41 гривень, постачання холодної водищъ 
86096,80 гривень.

Монетизація залишків невикористаних коштів субсидії на опалення
Частина невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат 

на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального 
опалення, що в еквіваленті не перевищує вартості (станом на 1 
травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного 
газу (695,79 грн.) або вартості 150 кВт*г електричної енергії (135,00 грн.) 
(в разі використання природного газу/електричної енергії для 
індивідуального опалення), перераховується на особовий рахунок
одержувача субсидії в банківській установі або виплачується через
відділення поштового зв’язку ПАТ "Укрпошта" на підставі
особистої заяви одержувача, поданої до 1 вересня поточного року.
На сьогодні строк подання заяви продовжений до 1 листопада 
поточного року на підставі рішення Комісії, якщо така заява не була подана в 
установлений строк з причин, визначених Комісією поважними.

На сьогодні зареєстровані фінансові зобов’язання для виплати 4010 
субсидіантам частини невикористаної суми субсидії на суму 2621251,93 
гривень. Виплата буде проведена при надходженні коштів на дані цілі.

Стан призначення житлових субсидій
Станом на 01.10.2017 Програмою житлових субсидій охоплено 8286 

домогосподарств району. В опалювальному періоді 2015 -  2016 р.р. субсидії 
були призначені 6664 домогосподарствам, а в опалювальному періоді 2016 — 
2017р.р. -  7233.

Всього за 9 місяців 2017 року нараховано субсидію для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 52385,79 тис. гривень, 
профінансовано на суму 64491,12 тис. гривень з урахуванням заборгованості на 
01.01.2017, заборгованість на 01.10.2017 складає 18726,07 тис. гривень.



Субсидію на тверде паливо та скраплений газ призначено 641 
домогосподарству району. За 9 місяців 2017 року нараховано субсидії на 
суму1936,23 тис. гривень, заборгованість на 01.10.2017 складає 166,78 тис. 
гривень.

Проведення роз ’яснювальноїроботи
Управлінням соціального захисту населення Охтирської районної 

державної адміністрації постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо 
порядку оформлення субсидій за спрощеним порядком. Були підготовлені та 
проведені семінари-навчання з уповноваженими особами селищної та сільських 
рад.

Активізована робота «мобільного соціального офісу», до якої були 
залучені фахівці управління соціального захисту населення, міськрайонного 
центру зайнятості, Охтирського об'єднаного управління Пенсійного фонду 
України Сумської області, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
служби у справах дітей районної державної адміністрації.

Впродовж 2017 року «мобільним соціальним офісом» було здійснено 50 
виїздів в населені пункти району, у ході яких 983 громадянам було надано 
роз’яснення з різних соціальних питань, прийнято 609 пакетів документів для 
призначення різних видів соціальної допомоги.

З метою підвищення інформованості населення в управлінні соціального 
захисту населення працює телефонна «гаряча лінія», де можна отримати 
консультацію про порядок надання субсидії та поставити питання, які 
виникають у громадян.

Також проводилася роз’яснювальна робота через засоби масової 
інформації та офіційний веб-сайт управління соціального захисту населення 
та Охтирської районної державної адміністрації. Інформація про порядок 
отримання житлової субсидії розміщена на інформаційних стендах в 
Управлінні.

Начальник управління соціального 
захисту населення Охтирської районної 
державної адміністрації В. М. Павлюк

Погоджено:

Перший заступник голови Охтирської 
районної державної адміністрації Н.В. Окрайченко


