Порядок надання і нарахування субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а
також пільг окремим категоріям громадян
Відповідно до статті 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» центральні
органи виконавчої влади беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у
сфері житлово-комунальних послуг у межах своїх повноважень, визначених законами.
Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 463, Мінсоцполітики є
центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері соціального захисту та відповідно до покладених на нього
завдань організовує роботу з призначення та виплати передбаченої законодавством
державної соціальної допомоги, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива, компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах
підвищення цін і тарифів на послуги.
Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 21.10.1995 № 848 (із змінами), визначено умови призначення та порядок надання
громадянам щомісячної адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на
оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-,
газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких
нечистот), а також один раз на рік субсидії готівкою на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива.
Призначення субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюється
управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та
Севастополі держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соціального
захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад
(далі - органи праці та соціального захисту населення).
Крім того, з метою зменшення наростаючої соціальної напруги серед населення у зв’язку
із підвищенням ціни на природний газ та тарифів на комунальні послуги Кабінет Міністрів
України постановою від 05.04.2014 № 83 "Про посилення соціального захисту населення в
умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги" затвердив Порядок призначення і
надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в
умовах підвищення цін і тарифів на послуги (далі – Порядок), яким визначено механізм
призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату послуг
газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води
в умовах підвищення цін і тарифів на зазначені послуги.
Пунктами 3 та 4 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 83 доручено
Київській міської та обласним державним адміністраціям за участю органів місцевого
самоврядування забезпечити, зокрема:
- організацію та координацію діяльності структурних підрозділів з питань соціального
захисту населення, житлово-комунального господарства, газо- та енергопостачальних
організацій з надання компенсації;

- утворення робочих комісій з питань координації діяльності з надання компенсації;
- інформування населення (через засоби масової інформації, шляхом запровадження
телефонних “гарячих ліній”, організації зустрічей з громадянами за місцем проживання,
виготовлення інформаційних матеріалів тощо) про порядок надання компенсації;
- щоденний прийом громадян, які звернулися за наданням компенсації, у зручний для
населення час;
- подання житлово-експлуатаційними організаціями, житлово-будівельними (житловими)
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підприємствами, що надають комунальні послуги, органам соціального захисту населення
інформації про розміри плати за комунальні послуги для надання компенсації.
Крім того, Міністерству соціальної політики доручено забезпечити моніторинг надання
компенсації; розробити програмне забезпечення для надання компенсації.
Вичерпну інформацію про житлові субсидії можна знайти на сайті Мінсоцполітики.

