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Що таке «субсидія»?
Субсидія  це допомога на оплату житлово-комунальних послуг.  
Розмір субсидії ‒ це частина вартості житлово-комунальних 
послуг, яка відшкодовується державою.

Субсидія є безповоротною, і її отримання  не  пов'язане  і  не 
тягне за собою зміни форми власності житла. 

Субсидія призначається на послуги в об'ємі так званої 
«соціальної норми споживання», незалежно від фактично 
спожитих об'ємів. 

Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням 
по кінець опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців.

Субсидія розраховується окремо:

- на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня; 

- на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Можлива ситуація, коли в неопалювальний період (у разі, якщо 
відсутня плата за опалення) субсидію не призначено 
(призначено у розмірі 0 грн). Тоді її розмір із початком 
опалювального періоду перерахують без Вашого звернення.

Громадяни, яким призначено субсидію, зобов'язані 
щомісячно сплачувати вартість фактично спожитих послуг 
із урахуванням розміру призначеної субсидії.

‒

На який об'єм послуг призначається субсидія?

На який термін призначається субсидія?
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Ви отримали «Повідомлення про призначення субсидії». 
Яку інформацію воно містить?
Повідомлення про призначення субсидії містить таку 
інформацію:

відсоток доходу, який домогосподарство повинно 
сплачувати за послуги;%

  розмір призначеної субсидії;

період (із … по …), на який призначено субсидію;

  перелік організацій, які надають Вам послуги. 

об'єм споживання послуги (соціальна норма), 
на який надається субсидія;
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Для кожної організації (або кожної послуги) у повідомленні 
встановлюють:
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вартість соціальної норми послуги;

  розмір субсидії на кожну послугу;

розмір обов'язкової частки плати для кожної послуги.



Вам призначено субсидію. Як платити за послуги?

Чи обов'язково треба оплачувати «обов'язкову частку 
плати»?

Вам повинні вручити повідомлення про призначення субсидії. 
Щомісяця протягом терміну дії субсидії місцеве управління 
соціального захисту надсилатиме до підприємств-виконавців  
послуг списки громадян, яким призначено субсидію, із 
розмірами нарахованих субсидій. Ви також будете у цьому 
списку. 

Підприємства-виконавці послуг повинні включати в рахунки до 
сплати споживачам розмір призначеної субсидії.

Такої вимоги немає. Якщо Вам призначено субсидію, Ви 
зобов'язані щомісячно сплачувати вартість  фактично спожитих 
послуг із урахуванням розміру призначеної субсидії.

У разі коли вартість фактично використаної  послуги менша ніж 
обов'язкова частка витрат на оплату цієї послуги, Ви сплачуєте  
її  фактичну вартість.

Якщо вартість послуги більша ніж обов'язкова частка витрат на 
оплату цієї послуги плюс призначена субсидія, Ви сплачуєте 
різницю між вартістю послуги та субсидією.

Якщо Ви не використали субсидію внаслідок економії спожи-
вання послуг, підприємство, якому перераховано надлишкову 
суму субсидії, повинно зарахувати її як оплату Ваших послуг (у 
тому числі обов'язкової частки платежу) в наступні розрахункові 
періоди.
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