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Якщо в родини невеликі статки
Консультація «уК». Як отримати допомогу від держави тим, кому нові тарифи непідйомні

З 1 травня відчутно зросли тарифи на комунальні послуги.
Держава, піклуючись про своїх громадян, допомагатиме
найбіднішим, надаючи субсидії й компенсації. По роз’яснення,
хто саме має на це право, як про це довідатися, які документи й куди
слід подавати, як і де їх заповнювати, «Урядовий кур’єр» звернувся
до Міністерства соціальної політики України та особисто
до його очільника Людмили Денісової. 

Розраховуєте на субсидію?

Нам чітко пояснили, хто має право розрахову-
вати на субсидії за сплату комунальних по-

слуг. Людмила Денісова розповіла, що субсидія
призначається уповноваженому власникові (спів-
власникові) житла, наймачеві державного та гро-
мадського житлового фонду, членові житлово-бу-
дівельного (житлового) кооперативу, власникові
(співвласникові) житлового приміщення, на якого
відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.

Право на отримання житлових субсидій мають до-
могосподарства, у яких витрати на оплату житлово-
комунальних послуг у межах встановлених норм пе-
ревищують 10% середньомісячного сукупного сімей-
ного доходу (для сімей, які складаються з непраце -
здатних осіб, і родин, у складі яких є неповнолітні діти
або інваліди І або ІІ груп і доходи яких на одну особу
на місяць не перевищують прожиткового мінімуму)
або 15 % (для сімей, в складі яких є працездатні особи).

У лютому 2014 року житлові субсидії отримували
1 мільйон 143 тисячі родин. Нині прогнозують, що
право на отримання таких субсидій матимуть при-
близно 1,5 мільйона сімей по всій Україні.

Ця програма спонукає її учасників до економного
споживання електроресурсів. Так, за кожні зеконом-
лені 10% вартості комунальних послуг під час її
оформлення на наступний період обов’язкова плата
для сімей зменшується на 2%.

Головне завдання Програми житлових субсидій
полягає у забезпеченні стабільності витрат незамож-
них українських сімей від зростання вартості жит-
лово-комунальних послуг.

Куди подавати документи
З питання призначення житлової субсидії слід

звернутися до управління праці та соціального за-
хисту населення за місцем вашої реєстрації.

У сільській місцевості заяви з необхідними доку-
ментами для призначення субсидій приймають упов-
новажені особи, яких визначають виконавчі органи
сільських і селищних рад.

Їх перелік
Людина повинна надати:
— заяву (за встановленою формою);
— декларацію про доходи і майновий стан осіб, за-

реєстрованих у вашому житловому приміщенні (бу-
динку, квартирі, кімнаті тощо за встановленою фор-
мою);

— довідки про доходи кожної особи, зареєстрова-
ної у житловому приміщенні (за встановленою фор-
мою, крім довідок про розмір пенсії та соціальної до-
помоги).
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Одержувачі субсидій залежно від середньодушового сукупного доходу 
домогосподарств в Україні (децильні групи*)

Джерело: Мінсоцполітики (за даними обстеження умов життя домогосподарств в Україні)

1 дециль 
(887,4
грн)

Загалом в Україні 16,8 мільйона домогосподарств 

2 дециль 
(1063,5

грн)

3 дециль 
(1202,3

грн)

4 дециль 
(1335,1

грн)

5 дециль 
(1474,2

грн)

6 дециль 
(1633,0

грн)

7 дециль 
(1823,6

грн)

8 дециль 
(2090,9

грн)

9 дециль 
(2567,5

грн)

10 дециль 
(понад 
2567,5

грн)

*Інтернет роз’яснює: децильний коефіцієнт дорівнює 
відношенню частки доходів (видатків) вищої 
децильної групи до частки нижньої децильної групи, 
де нижня децильна група — це 10% найбідніших 
домогосподарств, вища — 10% найбагатших

сплачують 10% доходу

До підвищення цін і тарифів 
на природний газ і тепло

Середньорічна чисельність одержувачів субсидій

809,4
Середньорічна чисельність одержувачів субсидій

994,6

Після підвищення цін і тарифів 
на природний газ і тепло з 1 липня 2014 року

659,7

149,7 248,7

+185,2

746,0

сплачують 15% доходу

Збільшення чисельності сімей – одержувачів 
житлових субсидій в Україні після підвищення цін і тарифів 
на природний газ і тепло з 1 липня 2014 року (тисяч сімей)

За даними Мінсоцполітики

Зразок форми

Як це розраховується:

Може, вам потрібна компенсація?

Субсидія плата за ЖКП
в межах норм

обов’язковий платіж 
(10–15% доходу)= —

За наявності пільг:

Субсидія плата за ЖКП
в межах норм

обов’язковий
платіж 

(10–15% доходу)
= — пільга —

Обов’язковий платіж:

10% 
середньо місячного
сукупного доходу

Якщо у складі зареєстрованих у помешканні є ли-
ше непрацездатні громадяни (пенсіонери, інваліди,
діти до 18 років)

Якщо у складі зареєстрованих у помешканні є діти
або інваліди І чи ІІ груп і дохід на одну особу не пе-
ревищує прожиткового мінімуму

15% 
середньо місячного
сукупного доходу

Усі інші домогосподарства із працездатними осо-
бами

Ось що пояснила міністр щодо тих, хто може розрахо-
вувати на такий вид допомоги зі сплати за комунальні

послуги, як компенсація додаткових втрат (нова адресна
програма для малозабезпечених родин):

Для кого
Право на призначення компенсації мають сім’ї, серед-

ньомісячний сукупний дохід яких (за попередні шість мі-
сяців) не перевищував величини прожиткового мінімуму
для сім’ї. Прожитковий мінімум сім’ї дорівнює сумі про-
житкових мінімумів для кожного члена сім’ї — приблизно
1190 гривень (відповідно до його належності до основних
соціальних і демографічних груп населення).

Приклад: сім’я з чотирьох осіб (чоловік, дружина, одна
дитина віком до 6 років, друга — від 6 до 18). Заробітна
плата чоловіка та його дружини становить 4500 гривень на
місяць. Прожитковий мінімум для сім'ї становить 4764
гривні (1218 гривень х 2 особи + 1286 гривень + 1032 грив-
ні). Дохід родини у цьому разі менший за прожитковий мі-
німум для сім’ї. Сім’я має право на компенсацію.

Прямуйте до органу соцзахисту
Для призначення компенсації потрібно звернутися із

відповідною заявою до органу соціального захисту насе-
лення за місцем реєстрації. У 10-денний термін після по-
дання заяви людині надішлють повідомлення щодо при-
йнятого рішення про призначення компенсації та її розмір.

Зразок заяви

Додатково необхідно мати:
— Довідку про склад зареєстрованих у житловому при-

міщенні (будинку) осіб.

Зразок заяви

— Довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у
житловому приміщенні (будинку). Зразок уже надано, ди-
витися вище.

Розмір та час
Розмір компенсації визначається як різниця між

розміром плати за послуги (у межах норм споживан-
ня) після підвищення цін і тарифів та розміром від-
повідного платежу, який сім’я сплачувала до зміни
цін і тарифів на послуги.

Приклад: до підвищення цін і тарифів на природ-
ний газ і теплову енергію (до 1 травня 2014 року)
сім’я сплачувала за ці послуги 300 гривень на місяць,
а після підвищення — 400 гривень. Розмір щомісяч-
ної компенсації становить 100 гривень.

Компенсація розраховується з місяця звернення
за її наданням до завершення опалювального періо-
ду 2014—2015 року. Її розмір перераховується що-
місяця підприємствам, що надають комунальні по-
слуги, і зараховується на особові рахунки заявника.

На запит управління соцзахисту організації-по-
стачальники послуг у п’ятиденний строк надають ін-
формацію про середньомісячний розмір плати за
фактично спожиті людьми житлово-комунальні по-
слуги у межах норм споживання до та після зміни цін
і тарифів на послуги (окремо для опалювальних та
неопалювальних періодів).

Компенсація надається на безповоротній основі, її
отримання не пов’язане із зміною форми власності
житла і не тягне за собою таку зміну. Для її одержан-
ня сім’я має сплачувати свою частину платежу за ко-
мунальні послуги, інакше надання компенсації при-
пиняється.

Управління соцзахисту розраховують розмір
щомісячної компенсації і щомісяця перераховують
її на рахунок заявника на підприємстві, що надає
послуги.

Субсидія + компенсація
До речі, є родини, яким може належати і субсидія, і компенсація. Ось приклад такої сім’ї: 

Розмір компенсації з урахуванням субсидії для сім’ї з чотирьох осіб (грн)

Склад сім’ї Щомісячний дохід Прожитковий мінімум 
Чоловік 2500 1218
Дружина 1500 1218
Дитина до 6 років 1032
Дитина віком від 6 до 18 років 1286

Має право на компенсацію 4000 4754
Розрахунок субсидії при обов’язковому відсотку платежу – 10% доходу

Вартість комунальних послуг до підвищення 350 400 (не має права на субсидію)
Вартість комунальних послуг після підвищення 450 400 (має право на субсидію у розмірі 50 грн)

Розрахунок компенсації
Вартість комунальних послуг до підвищення 350
Вартість комунальних послуг після підвищення 450
Платіж з урахуванням субсидії 400

Розмір щомісячної компенсації 400 – 350 = 50
За даними Мінсоцполітики


