
 
 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 25 березня 2020 р.  
№ 247 
Київ 
 

Про особливості надання житлових субсидій 
 

Відповідно до пункту 5 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-IX 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Заборонити на період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896), — із змінами, 
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 та від 25 березня 2020 р. 
№ 239 (далі ― карантин), припинення надання житлових субсидій у випадках, передбачених Положенням 
про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 
жовтня 1995 р. № 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390), 
крім обставин, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в 
інше житлове приміщення (будинок) або у разі смерті одинокої особи. 

2. Забезпечити розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період усім 
домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді 2019—2020 років, без заяв 
громадян про призначення житлових субсидій, не застосовуючи вимоги пункту 78 Положення про порядок 
призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. 
№ 848. 

3. Призначати житлову субсидію громадянам, які були звільнені з роботи в період карантину відповідно 
до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України і зареєструвалися в службі 
зайнятості як безробітні, на підставі заяв про призначення житлових субсидій  та інформації центрів 
зайнятості щодо їх перебування на обліку. 

При цьому для розрахунку житлової субсидії враховується розмір призначеної допомоги по безробіттю 
без урахування сум отриманої заробітної плати. 

4. На період карантину проводити розрахунок житлових субсидій з урахуванням збільшених на 50 
відсотків соціальних нормативів, у межах яких надається субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, 
що встановлені підпунктами 2—6 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. 
№ 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” 
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2064; 2019 р., № 69, ст. 2390), незалежно від кількості днів дії 
карантину на місяць. 

5. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 р. № 878 “Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 і від 27 липня 1998 р. № 1156” (Офіційний 
вісник України, 2019 р., № 86, ст. 2897) слова і цифри “з 1 травня 2020 року” замінити словами і цифрами 
“з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відмінено карантин, введений постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 23, ст. 896), — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 
16 березня 2020 р. № 215 та від 25 березня 2020 р. № 239”. 

6. Обласним і Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування 
забезпечити дотримання умов надання житлових субсидій, визначених цією постановою, та проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення. 

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 


