
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Центрального 
управління соціального 
захисту населення 
Дніпровської міської ради   
23.03.2021 №  22 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

 

Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

1. Місцезнаходження суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

1. 49106, м. Дніпро, пр. Героїв, 40 

(Соборний район) 

2. 49033, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 
буд. 116-А (Шевченківський район) 

3.49101, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 
 буд. 30/32 (Центральний район) 

2. Інформація щодо режиму роботи 
суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

З понеділка по четвер з 8:00 до 17:00  

П’ятниця з 8:00 до 15:45 

Перерва з 12:00 до 12:45 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт 

суб’єкта надання адміністративної 
послуги 

1. Тел.: 097 385 60 19, 095 510 26 50 

central.usznsubs@dmr.dp.ua     

(Соборний район) 

2. Тел.: 732-40-53; 732-40-49 
central.uszn1241@dmr.dp.ua (Шевченківський район) 

3. Тел.: 722-22-16, 722-22-17 

central.uszn1202@dmr.dp.ua (Центральний район) 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України   

5. Акти Кабінету Міністрів України  Постанова Кабінету Міністрів України  від 21.10.1995 
№ 848 “Про спрощення порядку надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива ” 
(зі змінами). 
Постанова Кабінету Міністрів України  від 06.08.2014 
№ 409 “Про встановлення державних соціальних 
стандартів у сфері житлово-комунального 
обслуговування ”(зі змінами). 
Порядок обчислення середньомісячного сукупного 
доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів 
державної соціальної допомоги, затверджений 
постановою КМУ України від 22.07.2020 № 632 
«Деякі питання виплати державної соціальної 



допомоги» 
Постанова КМУ України від 27.07.1998 № 1156 «Про 
новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива у разі надання 
житлової субсидії» зі змінами. 

6. Акти центральних органів виконавчої 
влади 

1.Наказ Міністерства праці та соціальної політики 
України  від 19.09.2006 № 345  «Про затвердження 
Інструкції щодо порядку оформлення і ведення 
особових справ отримувачів усіх видів соціальної 
допомоги». 
 

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/ органів місцевого 

самоврядування 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Звернення громадян України, іноземців та осіб, без 
громадянства, які проживають у житлових 
приміщенях (будинках) і на законних підставах 
перебувають на території України. 

9. Перелік документів, необхідних для 
отримання адміністративної послуги. 

 
1. Довідки про доходи - у разі зазначення в декларації 
доходів, інформація про які відсутня у ДПС, 
Пенсійному фонді України, фондах соціального 
страхування тощо і відповідно до законодавства не 
може бути отримана за запитом структурного 
підрозділу з питань соціального захисту населення у 
порядку обчислення середньомісячного сукупного 
доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів 
державної соціальної допомоги, затверджений 
постановою КМУ України від 22.07.2020 № 632 
«Деякі питання виплати державної соціальної 
допомоги» , встановленому цим Положенням. У разі 
неможливості підтвердити такі доходи довідкою до 
декларації додається письмове пояснення із 
зазначенням їх розміру. 
2. Копію договору про реструктуризацію 
заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг 
(у разі наявності); 
3. Договір наймання (оренди) житла (у разі 
наявності). 
4.Інші документи, які відповідно до Положення 
необхідні для розгляду питання по суті (у разі 
потреби). 
 

10. Спосіб подання документів,  Документи подаються  заявником особисто, поштою  
або  в   електронній формі    через єдиний державний  
веб-портал електронних послуг (портал- ДІЯ) через 
офіційний веб- сайт Мінсоцполітики  або інтегровані 
з  ним  інформаційні  системи  органів  виконавчої 
влади та місцевого  самоврядування    з  
використанням  електронного цифрового підпису) (у 
разі технічної можливості). 
 

11. Платність (безоплатність) надання  Безкоштовно 

 У разі платності: 

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі (назва та реквізити нормативно-правового акту) 



яких стягується плата 

11.2. Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за платну 

адміністративну послугу 

 

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення 
плати 

 

12. Строк надання адміністративної 
послуги 

Протягом 10 календарних днів (з дня подання 
необхідних для призначення документів).  

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги 

 Житлова субсидія не призначається (у тому числі на 
наступний період), якщо: 

1) опалювана площа житлового приміщення 
перевищує 130 кв. метрів для квартир у 
багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для 
індивідуальних будинків житлових приміщень, якими 
забезпечено за рахунок державного чи місцевого 
бюджету осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-
рухового апарату, які пересуваються на візках)  

2) будь-хто із складу домогосподарства або член 
сім’ї особи із складу домогосподарства має у 
власності транспортний засіб, що підлягає державній 
реєстрації і з дати 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 мопедів і причепа) 

При цьому не враховуються мотоцикли, вартість 
яких яких на дату набуття права власності не 
перевищує 4 розмірів мінімальної заробітної плати 
встановленої на 1 січня року , з якого призначається 
субсидія, самостійно зібрані транспортні засоби а 
також  транспортні засоби, одержані безоплатно чи 
придбані на пільгових умовах через структурні 
підрозділи з питань соціального захисту населення, у 
тому числі за рахунок грошової допомоги на 
придбання автомобіля, а також транспортні засоби, 
придбані батьками-вихователями дитячих будинків 
сімейного типу. 

Наявність (відсутність) у власності зазначених 
осіб транспортних засобів зазначається у декларації 
про доходи і витрати осіб, які звернулися за 
призначенням житлової субсидії. Якщо право 
власності на транспортний засіб набуто під час 
отримання житлової субсидії, громадянин, якому 
призначено житлову субсидію, протягом 30 
календарних днів зобов’язаний повідомити про це 
структурному підрозділу з питань соціального 
захисту населення незалежно від розміру вартості 
транспортного засобу; 

3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї 
члена домогосподарства є особи, що досягли 18-
річного віку станом на початок періоду, за який 
враховуються доходи для призначення житлової 
субсидії (далі - особи, доходи яких враховуються під 
час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді: 

за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, 
у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під 
час призначення житлової субсидії; або 

нарахований середньомісячний сукупний дохід 
менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, 



встановленої на початок періоду, за який 
враховуються доходи для призначення житлової 
субсидії; та/або 

ними або за них не сплачено єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно 
протягом трьох місяців у періоді, за який 
враховуються доходи для призначення житлової 
субсидії (крім військовослужбовців, а також осіб, 
щодо яких наявна заборгованість роботодавця із 
виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування) 
або такі особи перебували за кордоном су пуно 
більше ніж 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. 

 
Житлові субсидії у випадках, передбачених 

абзацами другим - 5 цього підпункту, призначаються, 
якщо особи, доходи яких враховуються під час 
призначення житлової субсидії, протягом такого 
періоду не менше місяця: 

навчалися за денною формою навчання у 
закладах загальної середньої освіти, професійної 
(професійно-технічної) освіти, фахової передвищої 
освіти, вищої освіти або зареєстровані у службі 
зайнятості як безробітні і в цей період навчалися в 
центрах професійно-технічної освіти Державної 
служби зайнятості; 

отримували хоча б один із таких видів доходу, як 
пенсію, стипендію, допомогу при народженні 
(усиновленні) дитини, допомогу особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, 
допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II 
групи внаслідок психічного розладу, допомогу 
особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, тимчасову державну соціальну 
допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 
виплату, допомогу по безробіттю; 

4) будь-хто із складу домогосподарства або член 
сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 
місяців перед зверненням за призначенням житлової 
субсидії, призначенням житлової субсидії без 
звернення здійснив купівлю або іншим законним 
способом набув право власності на земельну ділянку, 
квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), 
будівельні матеріали, інші товари довгострокового 
вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги 
(крім медичних, освітніх та житлово-комунальних 
послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому 
числі понаднормової площі житла у випадку, 
зазначеному у пункті 10 цього Положення) та 
соціальними нормативами житлово-комунального 
обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, 
набуття права власності в інший законний спосіб 
перевищує 50 тис. гривень; 

5) структурним підрозділом з питань соціального 



захисту населення отримано інформацію про 
наявність простроченої понад два місяці (на дату 
надання такої інформації) заборгованості з оплати 
житлово-комунальних послуг, витрат на управління 
багатоквартирним будинком, строк позовної давності 
якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на 
день звернення за призначенням житлової субсидії 
(крім заборгованості за послугу з постачання та 
розподілу природного газу, що нарахована 
виконавцем комунальної послуги з посиланням на 
рішення суду щодо норм споживання природного 
газу побутовими споживачами у разі відсутності 
лічильників газу та у зв’язку з приведенням об’ємів 
використаного природного газу побутовими 
споживачами до стандартних умов, а також 
заборгованості, що виникла у зв’язку з тим, що 
управитель, об’єднання, виконавець комунальних 
послуг не уклали договору з АТ “Ощадбанк” (його 
установами) для перерахування сум житлових 
субсидій у грошовій безготівковій формі). 

Відповідна норма не застосовується під час 
призначення субсидії громадянам на наступний 
період у разі, коли Мінсоцполітики не забезпечено 
фінансування житлових субсидій таким громадянам у 
грошовій формі. 

У разі коли, за даними Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, виконавцем послуги з 
постачання та розподілу природного газу всупереч 
рішенням зазначеної Комісії щодо заборони під час 
здійснення комерційних розрахунків за використаний 
побутовими споживачами природний газ приводити 
об’єми такого газу у відповідність із стандартними 
умовами відповідні нарахування проведено, 
заборгованість за таким виконавцем не враховується; 

6) громадянин не повернув надміру перераховану 
(виплачену) суму житлової субсидії за попередні 
періоди її одержання на вимогу структурного 
підрозділу з питань соціального захисту населення 
або не сплачує суми до повернення, визначені 
відповідним структурним підрозділом з питань 
соціального захисту населення; 

7) у складі домогосподарства або у складі сім’ї 
члена домогосподарства є особи, які, за даними 
Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за 
виконавчими провадженнями про стягнення аліментів 
понад три місяці (крім осіб, які є алко- або 
наркозалежними, що підтверджується довідкою від 
лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи 
забезпечення кримінального провадження у вигляді 
відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких 
застосовуються запобіжні заходи у вигляді 
домашнього арешту або тримання під вартою). 
Житлова субсидія у випадку, 
передбаченому підпунктом 5 цього пункту, 
призначається з початку опалювального 
(неопалювального) сезону за умови документального 
підтвердження сплати заборгованості або укладення 
договору про її реструктуризацію, або оскарження 
заборгованості в судовому порядку (ухвали про 



відкриття провадження у справі) протягом двох 
місяців з початку такого сезону, в іншому випадку - з 
місяця, що настає за тим, в якому до структурного 
підрозділу з питань соціального захисту населення 
надійшло документальне підтвердження сплати 
заборгованості або укладення договору про її 
реструктуризацію, або оскарження заборгованості в 
судовому порядку (ухвали про відкриття 
провадження у справі). 
 

14. Результат надання адміністративної 
послуги 

Рішення управління  (призначення допомоги або 
відмова у випадках, передбачених законодавством) 

15. Способи отримання відповіді 
(результату) 

Особисто, поштою  або  в   електронній формі    через 
єдиний державний  веб-портал електронних послуг 
(портал- ДІЯ) через офіційний веб- сайт 
Мінсоцполітики  або інтегровані з  ним  інформаційні  
системи  органів  виконавчої влади та місцевого  
самоврядування    з  використанням  електронного 
цифрового підпису) (у разі технічної можливості). 

 

16. Примітка  

 


