
                                                   

Житлова субсидія

Житлова  субсидія є  безповоротною  адресною  державною  соціальною  допомогою
мешканцям домогосподарств, які проживають в житлових приміщеннях (будинках) і
не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на
управління багатоквартирним будинком.
Документи, необхідні для призначення субсидії
Для отримання державної допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг необхідно
надати наступні документи:
 заяву  про  призначення  та  надання  житлової  субсидії  у  грошовій  формі  за
формою, встановленою Мінсоцполітики;
 декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової
субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики;
 довідки про доходи – у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які
відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і
відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом. У разі неможливості
підтвердити  такі  доходи  довідкою  до  декларації  додається  письмове  пояснення  із
зазначенням їх розміру;
 копію  договору  про  реструктуризацію  заборгованості  з  оплати  житлово-
комунальних послуг (у разі наявності);
 договір наймання (оренди) житла (у разі наявності).
Заява  та  декларація  можуть  бути  надіслані  поштою  або  в  електронній  формі  з
використанням  засобів  телекомунікаційних  систем,  зокрема  з  використанням
електронного цифрового підпису, за місцем  реєстрації  заявника (орендарі – за місцем
проживання).  У  разі  отримання  надісланих  з  використанням  засобів
телекомунікаційних  систем  заяви  та  декларації,  у  яких  відсутній  електронний
цифровий  підпис  громадянина,  субсидія  розраховується  лише  після  підпису
зазначених документів у місячний строк. У разі не підписання заяви і декларації в
зазначений строк подаються нові заява і декларація.



Термін оформлення
Рішення  про  призначення  (не  призначення)  субсидії  приймається  протягом  десяти
днів  після  подання  заяви  та отримання усіх  необхідних  відомостей  на  запит  від
інших організацій, органів влади та суб’єктів господарювання
Періоди призначення
Житлова  субсидія  на  оплату  житлово-комунальних  послуг,  витрат  на  управління
багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до
дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

 на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
 на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.
 Житлова  субсидія  на  оплату  комунальних  послуг  з  постачання  теплової  енергії,
постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії
для  централізованого,  автономного  та  індивідуального  опалення  в  опалювальний
сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.
Для орендарів житлового приміщення (будинку) житлова субсидія призначається за
наявності договору наймання (оренди) житла з місяця звернення до дати закінчення
опалювального сезону, але не більш як до кінця місяця, в якому закінчується строк дії
договору  наймання  (оренди)  житла.  На  наступний  строк  житлова  субсидія
призначається за особистим зверненням орендаря.
Житлова  субсидія на  придбання  скрапленого  газу,  твердого  та  рідкого  пічного
побутового  палива призначається  один  раз  на  календарний  рік  за  особистим
зверненням громадян. При цьому житлова субсидія на оплату житлово-комунальних
послуг  розраховується  з  місяця  звернення  за  її  призначенням  до  кінця  поточного
календарного року.
 Для внутрішньо переміщених осіб житлова субсидія на оплату житлово-комунальних
послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається за рішенням
комісії з місяця звернення до кінця опалювального сезону.
У  разі  подання  заяви  протягом  двох  місяців  з  початку  опалювального
(неопалювального) сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону.
Якщо громадянину здійснено нарахування пільги за місяць,  у якому подано заяву на
призначення  житлової  субсидії, субсидія  призначається  з  місяця,  що  настає  за
місяцем подання заяви.


