
Ви маєте сумніви, чи призначать субсидію, оскільки: 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ  В  УМОВАХ  ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇI

особовий рахунок відкритий на особу, яка не 
зареєстрована або не проживає разом із Вами;

у Вашому будинку проживають дві сім'ї. Кожна з них має окремі 
особові рахунки для оплати послуг; 

особові рахунки на тепло, газ, воду відкриті на різних членів 
домогосподарства;
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Згідно з Положенням про порядок надання субсидій (затверджене 
постановою КМ України №848 від 21 жовтня 1995 року із змінами та 
доповненнями), чинні такі правила: 

за призначенням субсидії може звернутися будь-хто із 
зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб; 

немає значення, на кого відкриті особові  рахунки в організаціях, 
що надають послуги;

якщо особи, зареєстровані у житловому приміщенні, сплачують за 
житлово-комунальні послуги на розділені особові рахунки, субсидія 
може призначатися окремо за розділеними особовими рахунками;

якщо хтось із зареєстрованих у житлі членів домогосподарства 
фактично не проживає, субсидія може призначатися без врахування 
його доходів.

Що означають ці можливості?

Якщо власник особового рахунку не зареєстрований у житловому приміщенні або 
тимчасово в ньому не проживає, звернутись за призначенням субсидії може будь-
хто із зареєстрованих у житлі. 

Якщо особові рахунки оформлені на особу, яка фактично не проживає, в заяві 
вказуються ці особові рахунки. Це також важливо для сімей, які мешкають в 
орендованому житлі. Такі сім'ї можуть отримати субсидію, якщо згідно з 
договором оренди вони оплачують послуги, хоча особові рахунки залишаються 
оформленими на власника житла. 
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у житлі зареєстровано особу, яка фактично проживає за іншою 
адресою або в іншому місті.
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У цих випадках кожна сім'я має право звернутися за призначенням 
житлової субсидії.

Субсидія за розділеними особовими рахунками призначається на 
підставі рішення комісії та акта обстеження матеріально-побутових 
умов домогосподарства.
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Згідно з Положенням про порядок надання субсидій, якщо 
зареєстровані у житловому приміщенні особи сплачують за житлово-
комунальні послуги на розділені особові рахунки, субсидія може 
призначатися окремо за розділеними особовими рахунками.

Ця норма згодиться, якщо:

     в одному будинку проживають дві сім'ї, які оплачують послуги окремо 
на розділені особові рахунки (кожна сім'я має свої лічильники води, газу, 
електрики);

   за однією адресою є окремі приміщення і кожна сім'я має особові 
рахунки для оплати послуг.


