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Документи, що регулюють надання житлових субсидій
• ПОЛОЖЕННЯ про порядок призначення житлових субсидій

(постанова КМ України від 21 жовтня 1995 р. № 848 в редакції
постанови КМУ від 14 серпня 2019 р. N 807)

• Постанова КМ України “Про новий розмір витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії”  
(постанова КМУ від 27 липня 1998 р.  № 1156)

• Постанова КМ України від 06 серпня 2014 року №409 “Про 
встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-
комунального обслуговування”

• ПОРЯДОК обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї
(домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги
(постанова КМ України від 22 липня 2020 р. № 632)



Постановою КМ  України №1176 від 27 грудня 2018 року запроваджено
надання житлових субсидій у грошовій формі

Постанова КМ  України №62 від 06 лютого 2019 року
«Житлова субсидія надається …шляхом виплати одержувачам у 
готівковій формі - починаючи із житлової субсидії, нарахованої за 
лютий 2019 р.»

100. Житлова субсидія надається громадянам у грошовій готівковій формі 
шляхом 
 перерахування СППСЗН коштів на рахунок громадянина, якому 

призначено житлову субсидію, відкритий в уповноваженому банку, 
 виплачується йому готівкою через відділення організації, що 

здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем 
фактичного проживання.



Постанова КМУ від 16 вересня 2022 р. № 1041
«Деякі питання надання житлових субсидій та пільг
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу Пенсійним фондом України»

Пенсійному фонду  України:  
• забезпечити з 1 жовтня 2022 р. виплату та з 1 грудня 2022 р. 

призначення житлових субсидій та пільг;
• продовжити утримання сум надміру виплачених житлових

субсидій, рішення про які прийнято СППСЗН;
• надати до 1 грудня 2022 р. НССС  та її територіальним органам 

доступ до інформації про призначення та виплату житлових
субсидій.



Постанова КМУ від 16 вересня 2022 р. № 1041

4. АТ “Укрпошта” передати до 17 жовтня 2022 р. СППСЗН звіти про виплату
житлових субсидій та пільг за серпень 2022 р. та повернути невиплачені
одержувачам кошти і акт звірення розрахунків .

5. ПФУ, НССС, ОДА та КМДА (ВА) разом з ОМС забезпечити інформування
громадян про передачу функцій з призначення та виплати житлових субсидій та
пільг.

6. Міністерству розвитку громад та територій, Міністерству енергетики разом з
НКРЕКП забезпечити реєстрацію до 1 січня 2023 р. управителями БКБ,
ОСББ, виконавцями КП електронних кабінетів на веб-сайті ПФУ для надання
інформації, необхідної для призначення та розрахунку житлових субсидій та
пільг.



Передача справ одержувачів субсидій до 
ПФУ

2. ОДА та КМДА (ВА) забезпечити координацію роботи РДА (ВА), 
ОМС щодо передачі СППСЗН органам ПФ України:
• пакетів документів щодо звернень за призначенням житлових

субсидій та наданням пільг — до 1 січня 2023 р.;
• справ про одержувачів житлових субсидій та пільг, накопичених

за останні п’ять років — до 1 квітня 2023 р.



60. Уповноваженим органом протягом 10 календарних
днів …приймається рішення про призначення
/відмову в призначенні житлової субсидії

П.60 доповнено абзацами:
“Уповноважений орган не призначає (не розраховує) житлову
субсидію на житлово-комунальні послуги, що надаються
управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг, які
не подали відомостей про забезпеченість громадян житловою
площею та комунальними послугами, зокрема щодо: 
• розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за 

такі послуги;
• розміру внесків/платежів об’єднанню на оплату витрат на 

управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги в 
такому будинку.”;



Кому призначається житлова субсидія 
22. Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства:
 які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку);
 які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично

проживають у ньому на підставі договору наймання (оренди) житла, або
індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, 
у разі, коли їм нараховується плата за ЖКП;

 які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично
проживають у ньому без укладеного договору наймання (оренди) житла, у 
разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами.

27. Якщо в житловому приміщенні (будинку) є кілька розділених особових рахунків, 
або за однією адресою є декілька житлових приміщень (будинків) з розділеними 
особовими рахунками, житлова субсидія на оплату ЖКП призначається кожному із 
таких домогосподарств на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов 
домогосподарства. 



Які документи необхідні для призначення субсидії 

43. Для призначення житлової субсидії громадянин, особа якого посвідчується
паспортом або іншим документом, подає:
• заяву;
• декларацію;
• додаткові/необов’язкові документи

• копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати ЖКП;
• договір наймання (оренди) житла;
• довідки про доходи;
• інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті (*).

48. Під час прийому документів для призначення житлової субсидії
забороняється вимагати від громадян документи, подання яких не 
передбачено цим Положенням.



інші документи, які необхідні для розгляду питання
по суті. Особа зареєстрована, але не проживає.

25. У разі коли у складі д/г кількість фактично проживаючих є меншою за кількість
зареєстрованих, соціальні норми житла та соціальні нормативи ЖКО 
розраховуються на фактично проживаючих членів д/г.
Доходи членів д/г, які зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично за цією
адресою не проживають, у сукупний дохід д/г не враховуються. 
Ця норма не поширюється на членів сім’ї осіб із складу д/г.
Наявність у членів д/г, які не проживають за місцем реєстрації, та у членів їх сімей умов 
п.14 Положення (відсутність доходів, купівля товарів, оплата послуг, наявність
власності)  не є перешкодою для призначення житлової субсидії.

29. Рішення у випадках, передбачених пунктами 25, 27 і 28  Положення, 
приймаються на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов 
домогосподарства/фактичного місця проживання особи та/або документів, що
підтверджують непроживання особи за адресою домогосподарства.



Акт обстеження матеріально-побутових умов 
домогосподарства/фактичного місця проживання особи 

Такий акт складається посадовою особою виконавчого органу
сільської, селищної, міської ради та передається СППСЗН.

8. Домогосподарства, які використовують побутові електроприлади для обігріву житла:
• в установленому порядку відключені від ЦО (також акт відповідності

електромереж)
• розташовані в населених пунктах на лінії зіткнення, …, та які залишилися без ЦПТЕ

та/або постачання природного газу (акт про відсутність ЦПТЕ та/або пр.газу)
14(пп.8) Наявність іншого житла, на яке оформлено спадщину, за умови, що жодне із

житлових приміщень, яке перебуває у власності, не здається в оренду;
27. Якщо в житловому приміщенні (будинку) є кілька розділених особових рахунків.
25. У разі коли у складі д/г кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів

домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства
28. До складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу та

прийомними сім’ями, .., включаються діти, які не зареєстровані, але які фактично в
ньому проживають.

54. У разі неподання ОМС відомостей про склад зареєстрованих у житловому
приміщенні, а також у разі відсутності таких відомостей, рішення про кількість членів
д/г, приймається на підставі акта.



ЗАЯВА
про призначення та надання житлової субсидії

• ПІБ заявника;
• Зареєстроване/фактичне місце проживання;
• Реквізити документа, що посвідчує особу
• Реєстраційний номер облікової картки платника податків
• Реквізити для виплати субсидій (банківський рахунок/номер відділення

Укрпошти);
• Відомості про комунальні послуги (перелік послуг, особовий рахунок,

назва надавача)



Відомості про комунальні послуги (перелік послуг, 
особовий рахунок, назва надавача)

• Послуга з централізованого водопостачання
• Послуга з постачання гарячої води
• Послуга з централізованого водовідведення
• Послуга з постачання ТЕ (у тому числі в частині витрат теплової енергії

на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, 
функціонування внутрішньобудинкових систем опалення
будівлі/будинку для громадян, які використовують природний газ або
електричну енергію для індивідуального опалення)

• Послуга з постачання електричної енергії
• Послуга з розподілу електричної енергії



Відомості про комунальні послуги (перелік послуг, 
особовий рахунок, назва надавача)

• Послуга з поводження з побутовими відходами (твердими, 
великогабаритними, ремонтними): 

• послуга з поводження з твердими відходами
• послуга з поводження з великогабаритними відходами
• послуга з поводження з ремонтними відходами
• Послуга з поводження з побутовими відходами (рідкими) або

вивезення рідких нечистот
• Плата за АО за послугою з централізованого водопостачання
• Плата за АО за послугою з централізованого водовідведення
• Плата за АО за послугою з постачання гарячої води
• Плата за АО за послугою з постачання теплової енергії
• Плата за АО за послугою з поводження з побутовими відходами



Соціальні нормативи для послуги з постачання ТЕ
• у разі використання теплової енергії для централізованого або автономного 

опалення - 0,0383 Гкал на 1 м2 опал. площі на місяць в опалювальний період;
• у разі використання природного газу для інд. опалення - 4 м3 пр.газу на 1 м2

опал.площі на місяць в опалювальний період;
• у разі використання електричної енергії для інд. опалення - 30 кВт·г на 1 м2

опалюваної площі на місяць в опалювальний період.

• Для громадян, які використовують природний газ або електричну енергію для 
індивідуального опалення, для розрахунку субсидій і пільг на оплату послуги
з постачання теплової енергії (в частині витрат теплової енергії на опалення місць
загального користування та допоміжних приміщень, функціонування
внутрішньобудинкових систем опалення будівлі/будинку) застосовується
соціальний норматив, визначений абз.2 підпункту 1 пункту 3 із застосуванням
коефіцієнта 0,1. (ПКМ від 29 липня 2022 р. № 839)



Регіональні нормативи користування послугами
централізованого та індивідуального опалення

(теплопостачання)
Регіони Соц.норма Коеф-нт Факт. норма Коеф-нт Факт. норма
центр. опалення
Харківська 0,0383 0,638 0,0244 0,43 0,0165
Дніпропетровська 0,0383 0,573 0,0219 0,386 0,0148
Запорізька 0,0383 0,566 0,0217 0,381 0,0146
Одеська 0,0383 0,459 0,0176 0,309 0,0118
інд. газове опалення
Харківська 4,0 1,149 4,596 0,838 3,352
Дніпропетровська 4,0 0,982 3,928 0,716 2,864
Запорізька 4,0 0,970 3,880 0,708 2,832
Одеська 4,0 0,787 3,148 0,574 2,296

1-2-пов. будівлі буд. на 3 і більше пов.

1-4-пов. будівлі буд. на 5 і більше пов.



Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися
за призначенням житлової субсидії

• Склад та персональні дані членів д/г та членів сім’ї осіб зі складу
домогосподарства;

• Дані про види та суми доходів, інформація про які відсутня в Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків

• Відомості про транспортні засоби, з дати випуску яких минуло менше ніж 5
років (крім мопеда)

• Інформація про придбання майна, товарів, валюти, банківських металів
або оплату послуг на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень, протягом 12
місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії

• Відомості про наявність коштів на депозитних рахунках або облігацій на
загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про наявність у власності
житлових приміщень

• Дані про суми сплачених аліментів.



Для призначення житлових субсидій на запит СППСЗН 
подаються відомості про (п.50 Положення):

Доходи осіб та сплату ЄСВ з реєстру застрахованих осіб ПФУ

доходи осіб з Державного реєстру ФОПП, а також групу 
платників ЄП (для ФОПів) 

перетин державного кордону особами, зазначаються дати 
перетину 

наявність в осіб транспортних засобів

реквізити документів, що посвідчують особу/підтверджують 
громадянство або право перебувати на території України

склад зареєстрованих у житлових приміщеннях (будинках) осіб

забезпеченість громадян житловою площею та комунальними 
послугами

ДПС

Держ-
прикордонслужба

МВС

ДМС

ОМС

Управителі,об’єдна
ння, виконавці



Хто враховується при призначенні субсидії: 

п.24
соціальні 
норми

Доходи

абз.2

особи, що зареєстровані в житловому приміщенні 
(для орендарів, внутрішньо переміщених осіб -
особи, які фактично проживають)

розраховуються враховуються

абз.3

члени сім’ї особи із складу д/г, у разі коли їх 
зареєстроване (фактичне) місце проживання 
відмінне від адреси д/г

не 
розраховуються враховуються

абз.4

члени д/г які зареєстровані в житл. приміщенні, 
але фактично в ньому не проживають в зв’язку з 
призовом на строкову військову службу

розраховуються не 
враховуються

П.25
особи, що зареєстровані але фактично не 
проживають в житловому приміщенні

не 
розраховуються 

не 
враховуються

П.28

діти, які не зареєстровані в житл. приміщенні, але 
які фактично в ньому проживають (дит.будинки
сімейного типу, прийомні сім’ї)

розраховуються не 
враховуються



Хто враховується при призначенні субсидії: 
54. У разі неподання ОМС відомостей про склад зареєстрованих у

житловому приміщенні осіб, а також у разі відсутності таких
відомостей, рішення про кількість членів домогосподарства, на
яких призначається житлова субсидія, приймається ОСЗН на
підставі акта обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарства.

55. На підставі цього рішення управителі або об'єднання, виконавці
комунальних послуг нараховують плату за ЖКП, внески/платежі
виходячи з кількості осіб домогосподарства, на яких призначено
субсидію.



14. Житлова субсидія не призначається, якщо (п.14):

3) у складі д/г або у складі сім'ї члена д/г є особи, які досягли 18-річного
віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для
призначення житлової субсидії ..., і в цьому періоді:
• у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення

житлової субсидії;
• або нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір

МЗП, встановленої на початок зазначеного періоду;
• та/або ними або за них не сплачено ЄСВ у розмірі, не меншому від

мінімального, сумарно протягом трьох місяців у зазначеному періоді
(крім військовослужбовців, …);

• або такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів.



14. Житлова субсидія не призначається, якщо (п.14):

3) у складі д/г або у складі сім'ї члена д/г є особи, які досягли 18-річного
віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для
призначення житлової субсидії ..., і в цьому періоді:
• такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів (…). До 60-

денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового
відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку за кордоном, що підтверджується відповідними документами,
а також дні перебування за кордоном — протягом періоду воєнного
стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування.
При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-
комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких
осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються.
(ПКМ2022-1041);



Обставини, за наявності яких субсидія не призначається: 
Житлова субсидія не призначається, якщо будь-хто із складу
домогосподарства/член сім’ї особи із складу д/г протягом 12 місяців
перед зверненням за призначенням житлової субсидії, здійснив на
суму понад 50 тис. гривень
• купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого

майна;
• транспортного засобу (механізму);
• цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних

активів (...);
• будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку,
• безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також

банківських металів;
• оплатив (одноразово) будь-які роботи або послуги.



Перевірка даних по одержувачів житлових субсидій: 
Приклад. Д\г призначено субсидію з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022р.
Член д/г продав старий а/м і в жовтні 2021р. купив новий (б/в, вік – 10 років)
вартістю 70 тис.грн.
Чи буде припинено субсидію і як буде призначено субсидію на
наступний термін?
• Заявник протягом місяця повинен повідомити УСЗН про таку покупку.

Субсидія не припиняється і буде виплачуватися до закінчення терміну дії
(по квітень 2022р.включно);

• На наступний термін (1.05.2022 – 30.04.2023) субсидія не признається
(купівля т/з вартістю понад 50т.грн протягом 12 місяців перед
зверненням)

• Заявник звертається за призначенням у жовтні 2022р (початок
опалювального сезону) – відмова (купівля т/з вартістю понад 50т.грн
протягом 12 місяців перед зверненням)

• Заявник звертається за призначенням у листопаді 2022р – субсидію
буде призначено з листопада 2022 по квітень 2023 включно



Обставини, за наявності яких субсидія не призначається: 
Житлова субсидія не призначається, якщо будь-хто із складу
домогосподарства/член сім’ї особи із складу д/г на 1 число місяця, з якого
призначається житлова субсидія:
 має у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з

року випуску якого минуло менше п'яти років (крім мопеда і причепа);
 більше ніж один транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з

року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа);
 має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок),

крім житла,
• яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності
• розташованого в сільській місцевості,
• розташованого на тимчасово окупованій території та у населених

пунктах, що розташовані на лінії зіткнення,
• або житла, непридатного для проживання;

 має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній
сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої
державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;

 ;



Перевірка ОСЗН  даних про одержувачів житлових
субсидій: 

Що перевіряється Джерело інформації
про право власності на 

земельну ділянку, квартиру 
(будинок);

Державний реєстр речових прав 
на нерухоме майно

про державну реєстрацію
шлюбу, розірвання шлюбу, 
народження, смерті осіб;

Державний реєстр актів 
цивільного стану громадян

про заборгованість за 
виконавчими провадженнями 
щодо стягнення аліментів;

Єдиний реєстр боржників

про зареєстрованих фізичних
осіб - підприємців.

Єдиний державний реєстр 
юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських 
формувань



Перевірка одержувачів житлових субсидій
здійснюється на підставі інформації Мінфіну щодо

виявлених невідповідностей відповідно до Закону України
"Про верифікацію та моніторинг державних виплат".



Проведення перевірки достовірності даних про осіб,  які
звертаються за призначенням житлових субсидій:

Міністерство соціальної політики Допомоги, Пільги, Субсидії, ВПО, реєстр інвалідів
Пенсійний фонд України ЄДР загальнообов`язкового державного соціального страхування
Державна служба зайнятості України ЄІАС СЗ
Державна податкова служба Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
Державна міграційна служба України Відомості про паспорти, які визнані недійсними
Державна прикордонна служба України ІАС перетину кордону
Міністерство освіти і науки України Єдина державна електронна база з питань освіти
Міністерство юстиції України ЄДР актів цивільного стану

ЄДР речових прав на нерухоме майно
ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань
інформація про стягнення аліментів

Банківські установи депозити, одноразові покупки
Міністерство внутрішніх справ ЄДР транспортних засобів, інф-я про втрачені паспорти
Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів

ЄДР  обліку тракторів,  сільськогосподарських, дорожньо-будівельних
і меліоративних машин



Терміни, на які призначається субсидія 
• Субсидія на оплату ЖКП призначається з місяця звернення за її 

призначенням до дати закінчення опалювального сезону і 
розраховується.
– на неопалювальний період – з 01 травня по 30 вересня;
– на опалювальний період – з 01 жовтня року по 30 квітня.

• Субсидія для придбання СГТП призначається один раз на 
календарний рік за особистим зверненням громадян.

• Субсидія для придбання СГТП та на оплату ЖКП призначається на 
календарний рік. При цьому субсидія на оплату ЖКП розраховується 
з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.

• Після закінчення терміну отримання субсидії СППСЗН здійснюють 
розрахунок субсидії на наступний період без звернень громадян; 



Терміни, на які призначається субсидія 
• Якщо до складу домогосподарства входить особа, яка має право на пільги з 

оплати ЖКП, субсидія призначається з місяця, що настає за місяцем, в 
якому нараховано пільги, але не раніше місяця подання заяви.

• Житлова субсидія на оплату послуг централізованого, автономного та 
індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні з урахуванням
тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

• Для орендарів житлового приміщення (будинку) житлова субсидія
призначається за наявності договору наймання (оренди) житла з місяця
звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більш як до 
кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору наймання (оренди) 
житла. На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим
зверненням орендаря.

• У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального
(неопалювального) сезону житлова субсидія призначається з початку такого 
сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.



Визначення відсотка обов’язкового платежу (ПКМ №1156-1998)

Прож.мінімум – 2393 грн. (з 01.01.2022р.)

Ро = Кд/Кг x15%
Ро - частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу),
Кд - коефіцієнт доходу домогосподарства - відношення розміру

середньомісячного сукупного доходу на  одну особу до прожиткового
мінімуму, встановленого на 1 січня року, з якого призначається
субсидія; 

Кг - базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії - два 
прожиткових мінімуми на  одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2); 

Рг - базова норма  плати  за  послуги - 15  відсотків середньомісячного
сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).



Приклади визначення відсотка обов’язквого платежу

Дохід 
(6міс.)

к-сть 
осіб Дохід/ос. Прож.мін

коеф. 
доходу відсоток

Об.плата за 
ЖКП

12 748 1 2124,67 2393 0,88787 6,66 141,48
22 000 1 3666,67 2393 1,53225 11,49 421,37
30 000 1 5000,00 2393 2,08943 15,67 783,54
39 000 1 6500,00 2393 2,71626 20,37 1324,17
62 000 1 10333,33 2393 4,31815 32,39 3346,57
13 800 2 1150,00 2393 0,48057 3,60 82,90
24 200 2 2016,67 2393 0,84274 6,32 254,93
30 000 3 1666,67 2393 0,69648 5,22 261,18
49 300 4 2054,17 2393 0,85841 6,44 528,99
13 900 4 579,17 2393 0,24203 1,82 42,05

110 000 5 3666,67 2393 1,53225 11,49 2106,84

Ро = Кд/2 x15%



Субсидія припиняється за рішенням СППСЗН:

• домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги
(послуг);

• громадянин не виконує зобов'язання за договором про реструктуризацію
заборгованості з оплати ЖКП;

• у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що
вплинуло на встановлення права або визначення розміру субсидії на 
суму, яка перевищує 10 МНД;

• громадянин не повідомив СППСЗН про обставини, зазначені у п. 90 
Положення, протягом 30   днів з дня їх виникнення (зміна складу д/г, 
переліку послуг, купівля/оплата послуг на суму понад 50т.грн) ;

• під час вибіркового обстеження виявлено ознаки порушення норм 
законодавства, які вплинули на право призначення або визначення
розміру субсидії на суму, яка перевищує 10 МНД;

• виникнення обставин, зазначених у п.18 Положення (несплата ЄСВ) -
виключено постановою КМ № 1184 від 15.11.2021.



Субсидія припиняється за рішенням СППСЗН:
• виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової

субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове
приміщення (будинок), іншу місцевість, у разі смерті одинокої
особи;

• громадянин, якому призначено житлову субсидію, звернувся із
заявою про припинення її надання.



Дякую за увагу!
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