ЧИ ДОВГО ЧЕКАТИ
ВІДПОВІДІ, І ЯК ДОВГО
ДІЄ СУБСИДІЯ?
Увага! З 1 травня 2018 року змінився
порядок призначення субсидій.
Рішення про призначення субсидії,
відмову або подання документів на
розгляд комісії приймається
структурним підрозділом з питань
соціального захисту населення
протягом 10 календарних днів з дня
подання заяви.

Субсидія призначається з місяця
звернення до дати закінчення
опалювального (неопалювального)
сезону (для орендарів - не більше, ніж
до кінця місяця, в якому закінчується
строк дії договору найму (оренди).

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

МАЄШ
ПИТАННЯ?
Проект Мін’юсту “Я МАЮ ПРАВО!” навчає
громадян користуватися своїми правами та
захищати їх у разі порушення

Не знаєш,
як оформити
субсидію?

0 800 213 103
Єдиний контакт-центр
системи безоплатної правової допомоги:
цілодобово та безкоштовно у межах України

PRAVO.MINJUST.GOV.UA/KONTAKTI
Найближче Головне
територіальне управління юстиції

ЗАХИЩАЙ
СВОЇ ПРАВА

КОМУ І ЯК
НАРАХОВУЄТЬСЯ
СУБСИДІЯ?
Оформити субсидію може:
Одна із зареєстрованих у житловому
приміщенні осіб.
Особа, яка не зареєстрована, але фактично
проживає у приміщенні на підставі договору
оренди житла.
Індивідуальні забудовники, будинки яких не
прийняті в експлуатацію, якщо їм
нараховується плата за житлово-комунальні
послуги.
Якщо у помешканні зареєстровані
неповнолітні діти, які залишилися без
батьківської опіки (піклування), або
недієздатні особи працездатного віку, над
якими встановлено опіку, за заявою опікуна
(піклувальника).
Внутрішньо переміщені особи, навіть якщо
вони не зареєстровані в житловому
приміщенні (будинку), але фактично
проживають у ньому без укладеного договору
найму (оренди) житла - за рішеннями комісій,
утворених районними держадміністраціями
(виконавчими органами міських, районних у
містах рад).
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.

У ЯКИХ ВИПАДКАХ
НАДАННЯ СУБСИДІЇ
МОЖУТЬ ПРИПИНИТИ?
КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ
ЗА СУБСИДІЄЮ?
Особисто до місцевого структурного
підрозділу з питань соціального захисту
населення.
У сільській місцевості – до
уповноважених осіб сільських і селищних
рад.
Документи для оформлення субсидії:
Заява про призначення житлової субсидії
встановленої форми 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 (для
орендарів).

Якщо громадянин не сплачує за рахунками,
та борг перевищує 20 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян.
У разі переїзду сім'ї в іншу місцевість, інше
житлове приміщення.
Якщо виявлено ознаки порушення норм
законодавства щодо призначення субсидії.
За заявою власника (співвласника) житла,
наймача житла, члена житлово-будівельного
кооперативу.
Якщо громадянин у заяві та/або декларації
зазначив недостовірні дані .

Вимагати інші документи забороняється!
Документи можуть бути надані
особисто, поштою або через сайт
Мінсоцполітики:
https://subsidii.mlsp.gov.ua/
Міністерство
соціальної політики України

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

