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цілодобово та безкоштовно у межах України

Рішення про призначення субсидії 
або відмова приймається протягом 
10 днів після подання заяви та 
отримання відомостей щодо доходів 
заявника, складу зареєстрованих у 
житлових приміщеннях осіб, 
забезпеченості громадян житловою 
площею та комунальними послугами 
тощо.

Субсидія є безповоротною 
і її отримання не тягне за 
собою зміни форми 
власності житла.

 

ЗАХИЩАЙ
СВОЇ ПРАВА

Важливо!

 
 
 

Не знаєш, 
як оформити 
субсидію?

Ця публікація здійснена за підтримки 
Міжнародного Фонду «Відродження».     

на неопалювальний сезон – 
з 1 травня по 30 вересня;
на опалювальний сезон – 
з 1 жовтня по 30 квітня (для 
домогосподарств, які 
використовують природний 
газ/електричну енергію для 
індивідуального опалення - з 16 
жовтня по 15 квітня).

Субсидія призначається з місяця 
звернення до дати закінчення 
опалювального сезону, але не більше 
ніж на 12 місяців (для орендарів - до 
кінця місяця, в якому закінчується 
строк дії договору найму (оренди), і 
розраховується:



КОМУ І ЯК 
НАРАХОВУЄТЬСЯ
СУБСИДІЯ?

У ЯКИХ ВИПАДКАХ
НАДАННЯ СУБСИДІЇ 
МОЖУТЬ ПРИПИНИТИ?

Оформити субсидію може:

Одна із зареєстрованих у 
житловому приміщенні осіб.

Особа, яка не зареєстрована, але 
фактично проживає у приміщенні 
на підставі договору оренди житла, 
якщо їй нараховується плата за 
житлово-комунальні послуги.

Індивідуальні забудовники, будинки 
яких не прийняті в експлуатацію.

Зареєстровані неповнолітні діти, які 
залишилися без батьківської опіки 
(піклування), або недієздатні особи 
працездатного віку, над якими 
встановлено опіку, за заявою 
опікуна (піклувальника).

Субсидія розраховується, виходячи 
з кількості зареєстрованих осіб  
(осіб, які фактично проживають) в 
приміщенні, яким нараховується 
плата за житлово-комунальні  
послуги.

Подзвони до єдиного 
контакт-центру
0 800 213 103
та додатково отримай 
правову консультацію.

Якщо не всі зареєстровані особи 
проживають в оселі, субсидія 
розраховується виходячи з кількості 
зареєстрованих в житловому 
приміщенні осіб, які фактично в ньому 
проживають, на підставі рішення РДА, 
районної ради або утвореної ними 
комісії. Відсутність зареєстрованих 
осіб в приміщенні повинна 
підтверджуватися документами 
(наприклад, довідка з роботи, 
навчання, актами обстеження 
матеріально-побутових умов).

КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ 
ЗА СУБСИДІЄЮ?

Документи можуть бути надані 
особисто, поштою, через сайт 
Мінсоцполітики: 
https://subsidii.mlsp.gov.ua/

До місцевого структурного підрозділу з 
питань соціального захисту населення:
особисто або відправити заповнені 
документи поштою.

У сільській місцевості – до 
уповноважених осіб сільських і селищних 
рад.

Міністерство 
соціальної політики України

Документи для оформлення субсидії:

Заява про призначення житлової субсидії 
та декларація про доходи і витрати.
Довідки про доходи (у разі зазначення в 
декларації інших отриманих доходів, 
інформація про які не може бути отримана 
за запитом структурного підрозділу 
соціального захисту населення).
Договір найму (оренди) житла (за наявності).

Якщо громадянин не сплачує за рахунками, 
крім випадків затримки зарплати чи пенсії, 
що підтверджується відповідними 
документами.

У разі отримання інформації про збільшення 
чисельності зареєстрованих осіб у житловому 
приміщенні осіб.

У разі переїзду сім'ї в іншу місцевість.

Якщо виявлено ознаки порушення норм 
законодавства щодо призначення субсидії.

За заявою власника (співвласника) житла, 
наймача житла, члена житлово-будівельного 
кооперативу.

Якщо громадянин свідомо подав 
недостовірні дані про доходи та майновий 
стан.


