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Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 28 лютого 2015 року № 106 якою з
01 травня 2015 року запроваджуються спрощені умови отримання субсидії на оплату
житлово-комунальних послуг, зокрема:
-

подача лише двох документів - заяви та декларації
скорочена форма заяви та декларації (лише одна сторінка кожна)
термін дії субсидії - 12 місяців, а не опалювальний сезон
автоматичне подовження нарахування субсидій на наступний рік
можливість надіслати документи поштою

Знято наступні обмеження при оформленні субсидії:
- щодо майнового стану (окрім одноразової покупки понад 50 тисяч гривень)
- щодо наявності у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не
працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні
- щодо здачі в найм житлового приміщення особами, які оформлюють субсидію

Заява про призначення житлової субсидії
Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних
послуг за місцем реєстрації. Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір
найму (оренди) житла.

У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію («на оплату
житлово-комунальних послуг» та/або «на придбання твердого палива та скрапленого
газу»). Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та
комунальними послугами, необхідно підкреслити все.

У Заяві про призначення житлової субсидії також необхідно:

Декларації про доходи і витрати осіб,
які звернулися за призначенням житлової субсидії
У розділі І вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні
(або фактично проживаючих – для осіб, які орендують житло і вказані у договорі оренди,
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або для індивідуальних забудовників, будинки яких не прийняті в експлуатацію
яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

),

У розділі ІІ заповнюються відомості про всі види доходів (заробітна плата, пенсія,
допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при
народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до
умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в
оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції,
дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо)
осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (
або фактично проживаючих, зазначених у договорі оренди
), за попередній календарний рік (12 місяців 2014 року) без урахування податку з доходів
фізичних осіб із зазначенням установи, організації, підприємства, де отримується дохід.

У розділі ІІІ вказується інформація про одноразову купівлю майна або оплату послуг
протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час
купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень
.

Слід зауважити, що у разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової
субсидії
(зміни складу осіб, які зареєстровані
(фактично проживають), джерел доходу, переліку отримуваних житлово-комунальних
послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис.
гривень)
, особа, якій призначено
житлову субсидію,
зобов'яз
ана протягом місяця повідомити
про це управління соціального захисту населення.

У разі подання у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які
зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і
витрати, особі може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її
надання. У такому разі особа, якій призначено житлову субсидію,
зобов'язана повернути
надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії
у подвійному розмірі
.
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