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   Згідно Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.10.1995 № 848 та постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 505 «Деякі питання
призначення житлових субсидій»  внесено зміни до чинного законодавства стосовно призначення субсидії. 

    З 1 травня 2021 року не передбачено призначення житлових субсидій на підставі рішень комісій. Усі випадки,
коли житлова субсидія призначалася за рішенням комісії, розділені на дві групи:

- коли житлова субсидія призначається на загальних підставах (на понаднормову площу житла; за наявності
заборгованості з оплати послуг за умови укладення договору про її реструктуризацію; у випадку розділених
особових рахунків; за фактичним місцем проживання орендарям та внутрішньо переміщеним особам; без
урахування окремих осіб з числа зареєстрованих);

- коли житлова субсидія не призначається (наявність транспортного засобу, якому менше 5 років; купівля житла,
земельної ділянки, товарів або оплата послуг на суму більше 50 тис. грн.; відсутність доходу у працездатної особи
або її дохід менший мінімальної заробітної плати та / або не сплата ЄСВ.            Рішення про призначення або
відмову в призначенні житлової субсидії приймається структурним підрозділів з питань соціального захисту
населення.

      Субсидія на наступний період наразі призначатиметься більшості домогосподарств без їхніх звернень,
відповідне рішення має прийматись після отримання органами соціального захисту населення інформації
від Мінфіну за результатами проведеної верифікації відомостей про одержувачів субсидії на відповідність
вимогам підпунктів 1 (загальна площа житлового приміщення), 2 (наявність транспортних засобів),
4 (платежі на суму більше 50 тис. грн), 8–10 (наявність житлових приміщень, депозитних рахунків,
статутних капіталів, купівля валюти) пункту 14 Положення.

     За наявності у складі домогосподарства осіб, які не проживають за місцем реєстрації  приймається
рішення про виключення таких осіб зі складу домогосподарства (крім членів сім’ї). При цьому майновий стан осіб,
перебування їх за кордоном, наявність боргів зі сплати аліментів, несплата ЄСВ або відсутність доходів не є
перепоною для виключення особи зі складу домогосподарства.

       У такому разі майновий і матеріальний стан цих осіб (наявність у власності транспортних засобів, житлових
приміщень, депозитних рахунків, купівля товарів, послуг, розмір доходів, сплата ЄСВ тощо), а також перебування їх
за кордоном не впливають на право домогосподарства отримувати житлову субсидію.

     Документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації, можуть бути:

- довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у
зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, у тому числі
легалізовані в Україні документи про набуття страхового стажу в іншій країні;

- довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні; акти обстеження матеріально-
побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради; договори оренди житла в іншому місці
тощо.

    При цьому до заяви та декларації мають бути внесені у повному обсязі відомості про всіх зареєстрованих осіб, а
також про членів їхніх сімей. Інакше заява і декларація вважаються такими, що не подані. 

      Субсидія на понаднормову площу житла призначається, якщо у житловому приміщенні зареєстровані
(проживають) лише непрацездатні непрацюючі особи (незалежно від їх чисельності), у тому числі у разі отримання



ними доходу від оренди землі. Про призначення житлової субсидії на понаднормову площу має бути зазначено у
заяві.


