
ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН РІШЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ 
ВИМАГАЄ РОЗГЛЯДУ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ/
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ АБО УТВОРЕНОЇ НИМИ КОМІСІЇ? 

За певних обставин субсидія може призначатися рішенням
місцевого органу влади або утвореної ним комісії: 

на понаднормову площу житла непрацездатним особам, які 
проживають самі 

особі, яка не зареєстрована, але 
фактично проживає у житловому 
приміщенні на підставі договору 
найму (оренди) житла 

громадянам, які проживають 
в орендованому житлі

в окремих випадках, 
виходячи з 
конкретних обставин

індивідуальним  забудовникам,  
будинки  яких  не прийняті  в 
експлуатацію

в окремих випадках

окремо  за  розділеними 
особовими  рахунками  

якщо  особи,  зареєстровані у житло-
вому приміщенні (будинку), сплачують
за  житлово-комунальні  послуги 
на  розділені особові рахунки

виходячи з кількості зареєстрова-
них у житловому приміщенні осіб, 
які фактично у ньому 
проживають  

у разі, коли кількість фактично прожи-
ваючих зареєстрованих у житловому 
приміщенні осіб є меншою, ніж 
кількість зареєстрованих у такому 
приміщенні осіб

дитячим будинкам сімейного типу 
та прийомним сім'ям субсидія 
може бути розрахована, виходячи 
з кількості дітей, які фактично про-
живають у житловому приміщенні  

якщо у дитячому будинку сімейного 
типу або у прийомній сім'ї проживають
діти, які не зареєстровані в ньому 

з дня виникнення права, але не 
більше ніж за шість місяців до 
звернення за призначенням 
субсидії

якщо громадяни перебувають у 
скрутних життєвих обставинах і не 
змогли своєчасно звернутися за 
призначенням субсидії

!



Якщо у Вас є обставини, які вимагають розгляду комісією, 
це необхідно зазначити у заяві

В окремих випадках субсидія може призначатися як виняток, якщо 
будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, яким 
нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 
місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю 
товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги (одноразово) на  
суму, яка  на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.

!
Рішення про призначення (непризначення)  субсидії у таких випадках 
приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов 
домогосподарства.

При прийнятті рішення про призначення субсидії, виходячи з 
кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, які 
фактично у ньому проживають, враховується  наявність документів, 
що підтверджують тимчасову відсутність осіб із числа зареєстрованих. 

І лише у  разі  відсутності документів, що підтверджують тимчасову 
відсутність осіб із числа зареєстрованих, рішення приймається на 
підставі актів обстеження матеріально-побутових  умов  
домогосподарства.
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