
Порівняльна таблиця
до проекту постанови Кабінету Міністрів У країни

„Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату ж итлово-комунальних послуг, придбання твердого палива
і скрапленого газу у грошовій формі”

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта Пояснення змін
Положення про порядок призначення житлових субсидій, 

затверджене постановою 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”

1. Це Положення визначає механізм  
використання коштів, передбачених у  
державному бюджеті Мінсоцполітики для 
виплати пільг і житлових субсидій громадянам на 
оплату житлово-комунальних послуг у грошовій 
формі, умови призначення та порядок надання 
громадянам таких житлових субсидій:

1. Це Положення визначає механізм  
використання коштів, передбачених у  
державному бюджеті Мінсоцполітики, для 
виплати пільг і житлових субсидій громадянам на 
оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива 
і скрапленого газу у грошовій формі, умови 
призначення та порядок надання громадянам 
таких житлових субсидій:

Приведення у відповідність до  
Закону України „Про Державний 
бюджет України на 2020 рік”, яким 
передбачено Мінсоцполітики 
бюджетну програму на виплату пільг і 
житлових субсидій громадянам на 
оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 
у грошовій формі.

2. Головним розпорядником коштів, 
передбачених у державному бюджеті для виплати 
пільг і житлових субсидій громадянам на оплату 
житлово-комунальних послуг у грошовій формі, 
та відповідальним виконавцем бюджетної 
програми є Мінсоцполітики.

2. Головним розпорядником коштів, 
передбачених у  державному бюджеті для виплати 
пільг і житлових субсидій громадянам на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива 
і скрапленого газу у грошовій формі, та 
відповідальним виконавцем бюджетної програми 
є Мінсоцполітики.

Приведення у відповідність до  
Закону України „П ро. Державний 
бюджет України на 2020 рік”, яким 
передбачено Мінсоцполітики 
бюджетну програму на виплату пільг і 
житлових субсидій громадянам на 
оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 
у грошовій формі.

9. Призначення житлових субсидій та контроль 
за їх  цільовим використанням здійснюються 
структурними підрозділами з питань соціального 
захисту населення.

¥ — гериторіальн№  -громадах.-{в —тему—ган и

9. Призначення житлових субсидій та контроль 
за їх  цільовим використанням здійснюються 
структурними підрозділами з питань соціального 
захисту населення.

У сільській місцевості заяви громадян з

Приведення у відповідність із 
нормами Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”.
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об’єднаних),-у -виконавчих- органах яких-відсутні 
структурні—підрозділи—з—питань— сеціадвліего
захисту населенпяу.прийняття -паяв- - громадян-  з
необхідними— документами— для— призначення
житдовшг субсидій- та ' передачу їх..відповідним
етруктуріпш ■ -підрозділам з- нитань ' -еощальног-е 
захисту—населення—безпосередньо— або— через 
центри- паданп5т-адаїішотративіпїх нос-дуг- ч ^ -е^ 
фропт-оф ки-здійсщоютіг-упевповшігеш -особи,лкі
визначаються-.виконавчими -органами- -нільських;
ЄЄЛШЩШХ, М ІеЬІОЖ  раД ':

Інформація про призначені житлові субсидії 
вноситься структурним підрозділом з питань 
соціального захисту населення до Єдиного 
державного реєстру отримувачів житлових 
субсидій.

необхідними документами для призначення 
житлових субсидій приймаю ться
уповноваженими особами, визначеними  
виконавчими комітетами селищних і 
сільських рад, і передаються відповідним 
органам соціального захисту населення.

У разі утворення об’єднаної територіальної 
громади заяви з необхідними документами для 
призначення житлових субсидій приймаються 
уповноваженими особами, що визначені 
виконавчими органами ради об’єднаної 
територіальної громади, та передаються 
відповідним органам соціального захисту 
населення.

Інформація про призначені житлові субсидії 
вноситься структурним підрозділом з питань 
соціального захисту населення до Єдиного 
державного реєстру отримувачів житлових 
субсидій.

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

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

Пом’якшення умов 
житлових субсидій.

призначення

5) структурним підрозділом з питань 
соціального захисту населення отримано 
інформацію про наявність простроченої понад 
місвдь (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

5) структурним підрозділом з питань 
соціального захисту населення отримано 
інформацію про наявність простроченої понад 
два м ісяці (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 шстачання та розподілу природного газу, що 
нарахована виконавцем комунальної послуги з
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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).

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).

50. Для призначення житлових субсидій на 
запит структурних підрозділів з питань 
соціального захисту населення у п’ятиденний 
строк з дня його отримання подаються відомості 
про:

- сума простроченої понад одиенмшвдь (на 
дату подання такої інформації) заборгованості з 
оплати житлово-комунальних послуг, витрат на 
управління багатоквартирним будинком, а також 
сума простроченої понад едіш  мІещ ь (на дату 
подання такої інформації) заборгованості з 
оплати внеску за встановлення, обслуговування 
та заміну вузлів комерційного обліку, 
абонентське обслуговування для споживачів 
комунальних послуг, що надаються у  
багатоквартирних будинках за індивідуальними 
договорами.

50. Для призначення житлових субсидій на 
запит структурних підрозділів з питань 
соціального захисту населення у п ’ятиденний 
строк з дня його отримання подаються відомості 
про:

- сума простроченої понад два м ісяці (на дату 
подання такої інформації) заборгованості з 
оплати житлово-комунальних послуг, витрат на 
управління багатоквартирним будинком, термін  
позовної давності якої не м инув, а також сума 
простроченої понад два місяці (на дату подання 
такої інформації) заборгованості з оплати внеску 
за встановлення, обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку, абонентське 
обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами.

Зазначені зміни узгоджуються з 
пунктом 1 Положення.

Зазначені зміни узгоджуються з 
підпунктом 5 пункту 14 Положення.

50і. Проведення перевірки достовірності 
даних, отриманих від осіб, які звертаються за 
призначенням житлових суб*. вдій 
здійснюється на підставі даних, у  тому числі

Зазначені зміни вносяться з метою  
запровадження Інформаційної 
взаємодії Єдиної ,‘нформаційно- 
аналітичної . системи управління
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отриманих ш ляхом автоматизованого доступу, 
з:

Держ авного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про право власності на 
земельну ділянку, квартиру (будинок);

Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян про державну реєстрацію шлюбу, 
розірвання шлюбу, народження, смерті осіб, 
яким призначається житлова субсидія та 
членам домогосподарства;

Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань про зареєстрованих 
фізичних осіб-підприємців.

Структура та формат інформаційних 
файлів, що передаються та приймаються в 
порядку взаєм одії інформаційних систем, 
визначаються Мінсоцполітики та Мін’юстом 
шляхом прийняття спільних рішень, які 
оформлюються окремими протоколами.

Визначена цим пунктом процедура 
інф орм аційної взаєм одії діє до підключення 
відповідних інформаційних систем до системи 
електронної взаєм одії державних електронних 
інформаційних ресурсів відповідно до 
П оложення про електронну взаємодію 
держ авних електронних інформаційних 
ресурсів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від $ вересня 2016 р. № 606 
(О фіційний вісник України, 2016 р., №  73, 
ст.2455)

соціальною підтримкою населення 
України (Е~80СІАЬ) з державними 
електронними інформаційними 
ресурсами відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 
17.07.2019 № 676 „Про Єдину 
інформаційно-аналітичну систему 
управління соціальною підтримкою  
населення України (Е-ЗОСІАЬ)”.

101. Громадянам, які одержували житлову 
субсидію у попередньому опалювальному сезоні 
у грошовій безготівковій формі, а також 
громадянам, які одержували таку субсидію  у  
грошовій готівковій формі і у них (за даними

101. Громадянам, які одержували житлову 
субсидію  у попередньому опалювальному сезоні 
у грошовій безготівковій формі, а також 
громадянам, які одержували таку субсидію  у  
грошовій готівковій формі І у  них (за даними

Надати можливість громадянам, які 
отримували житлову субсидію  на 
оплату житлово-комунальних послуг і 
скра:-шеного газу, твердого та рідкого 

1 пічного побутового палива, за
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управителів, об’єднань, виконавців комунальних 
послуг) відсутня заборгованість, що відповідає 
ознакам, визначеним у підпункті 5 пункту 14 
цього Положення (крім одержувачів, які не 
змогли своєчасно отримати житлову субсидію  
через АТ „Ощадбанк” у грошовій готівковій 
формі у зв’язку з тим, що перебували у складних 
життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, 
віком, станом здоров’я), житлова субсидія на 
наступний строк призначається у грошовій 
готівковій формі.

Якщо сума призначеної житлової субсидії 
перевищує 5 тис. гривень на місяць, її виплата 
здійснюється у грошовій безготівковій формі.

За бажанням одержувача субсидії, якому вона 
надається у грошовій готівковій формі, виплата 
субсидії з наступного місяця може здійснюватися 
у грошовій безготівковій формі на підставі 
відповідної заяви, поданої структурному 
підрозділу з питань соціального захисту 
населення, в якій обов’язково зазначається номер 
мобільного телефону заявника.

* >

управителів, об’єднань, виконавців комунальних 
послуг) відсутня заборгованість, що відповідає 
ознакам, визначеним у підпункті 5 пункту 14 
цього Положення (крім одержувачів, які не 
змогли своєчасно отримати житлову субсидію  
через АТ „Ощадбанк” у грошовій готівковій 
формі у зв’язку з тим, що перебували у складних 
життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, 
віком, станом здоров’я), житлова субсидія на 
наступний строк призначається у грошовій 
готівковій формі.

Громадяни, які одерж ували житлову 
субсидію на придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива 
та на оплату житлово-комунальних послуг і у 
них (за даними управителів, об’єднань, 
виконавців комунальних послуг) відсутня 
заборгованість, що відповідає ознакам, 
визначеним у підпункті 5 пункту 14 цього 
Положення, житлова субсидія на оплату 
житлово-комунальних послуг у наступному 
календарному році призначається у грошовій 
готівковій формі.

Якщо сума призначеної житлової субсидії 
перевищує 5 тис. гривень на місяць, її виплата 
здійснюється у грошовій безготівковій формі.

За бажанням одержувача субсидії, якому вона 
надається у грошовій готівковій формі, виплата 
субсидії з наступного місяця може здійснюватися 
у грошовій безготівковій формі на підставі 
відповідної заяви, поданої структурному 
підрозділу з питань соціального захисту 
населення, в якій обов’язково зазначається номер 
мобільного телефону заявника.

відсутності заборгованості з оплати 
житлово-комунальних послуг 
призначати житлову субсидію  на ці 
послуги на наступний період у  
грошовій готівковій формі.

107. Житлова субсидія на придбання 107. Житлова субсидія на придбання Приведення у відповідність до
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скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива надається за рахунок субвенції

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива надається шляхом 
перерахування структурним підрозділом з 
питань соціального захисту населення коштів 
на рахунок громадянина, якому призначено 
житлову субсидію, відкритий у банківській 
установі, чи виплачується йому готівкою через 
виплатні об’єкти національного оператора 
поштового зв’язку (далі - АТ „Укрпош та”). 
Відшкодування поштових витрат 
АТ „Укрпошта” здійснюється структурними 
підрозділами з питань соціального захисту 
населення за рахунок коштів, передбачених у 
державному бюджеті для виплати пільг і 
житлових субсидій громадянам на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива 
і скрапленого газу у грошовій формі.

Закону України „Про Державний 
бюджет України на 2020 рік”, яким 
передбачено М інсоцполітики 
бюджетну програму на виплату пільг і 
житлових субсидій громадянам на 
оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 
у грошовій формі.

 ̂ ДСрЖШЗИити' иіиД'ЖС 1 у МІ̂ ЦСШІМ"...иіи ДЛКС'І ІІМ.
шляхом перерахування структурним підрозділом  
з питань соціального захисту населення коштів на 
рахунок громадянина, якому призначено житлову 
субсидію, відкритий у банківській установі, чи 
виплачується йому готівкою через виплатні 
об'єкти національного оператора поштового 
зв'язку (далі - АТ „Укрпошта”).

112. Фінансування та перерахування житлових 
субсидій у грошовій безготівковій формі за 
рахунок коштів, передбачених у державному 
бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій 
громадянам на оплату житлово-комунальних 
послуг у грошовій формі, здійснюється в такій 
послідовності:

1) структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення формують щомісяця до Ш  
числа та передають Мінсоцполітики захищеними 
каналами зв’язку реєстри нарахованих субсидій  
за формою, встановленою договором між  
Мінсоцполітики та АТ „Ощадбанк”, які 
Мінсоцполітики після перевірки подає 
АТ „Ощадбанк”;

112. Фінансування та перерахування житлових 
субсидій у грошовій безготівковій формі за 
рахунок коштів, передбачених у державному 
бюджеті для виплати пільг І житлових субсидій  
громадянам на оплату житлово-комунальних 
послуг у грошовій формі, здійснюється в такій 
послідовності:

1) структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення формують щомісяця до 25 
числа та передають Мінсоцполітики захищеними 
каналами зв’язку реєстри нарахованих субсидій 
за формою, встановленою договором між  
Мінсоцполітики та АТ „Ощадбанк”, які 
Мінсоцполітики після перевірки подає 
АТ „Ощадбанк”;

Нарахування пільг і житлових 
субсидій буде проводитись до 
25 числа.

115. Виплата житлових Субсидій у грошовій 
готівковій формі здійснюється шляхом

115. Виплата житлових субсидій у грошовій 
готівковій формі здійснюється шляхом

Приведення у відповідність до 
Закону України „Про Державний
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перерахування структурним підрозділом з питань 
соціального захисту населення коштів на рахунок 
громадянина, якому призначено житлову 
субсидію, відкритий в установі уповноваженого 
банку, або через виплатні об’єкти 
АТ „Укрпошта”. Відшкодування поштових 
витрат АТ „Укрпошта” здійснюється 
структурними підрозділами з питань соціального 
захисту населення за рахунок коштів, 
передбачених у державному бюджеті для виплати 
пільг і житлових субсидій громадянам на оплату 
житлово-комунальних послуг у грошовій формі.

Структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення подають щомісяця до 27 числа 
регіональним органам соціального захисту 
населення заявки щодо потреби в коштах для 
виплати житлових субсидій готівкою за поточний 
місяць. Під час формування заявки щодо потреби 
в коштах для виплати житлових субсидій 
готівкою структурні підрозділи з питань 
соціального захисту населення враховують наявні 
залишки коштів на рахунках на зазначені цілі.

Регіональні органи соціального захисту 
населення узагальнюють отримані від 
структурних підрозділів з питань соціального 
захисту населення заявки щодо потреби в коштах 
для виплати житлових субсидій готівкою та не 
пізніше ніж протягом наступного робочого дня 
подають Мінсоцполітики узагальнену заявку в 
розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Мінсоцполітики після надходження 
узагальнених заявок щодо потреби в коштах на

перерахування структурним підрозділом з питань 
соціального захисту населення коштів на рахунок 
громадянина, ж ом у призначено житлову 
субсидію , відкритий в установі уповноваженого 
банку, або через виплатні об ’єкти 
АТ „Укрпошта”. Відшкодування поштових 
витрат АТ „Укрпошта” здійснюється 
структурними підрозділами з питань соціального 
захисту населення за рахунок коштів, 
передбачених у державному бюджеті для виплати 
пільг і житлових субсидій громадянам на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива 
і скрапленого газу у грошовій формі.

Структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення подають щомісяця до 25 числа 
регіональним органам соціального захисту 
населення заявки щодо потреби в коштах для 
виплати готівкою житлових субсидій за поточний 
місяць, у тому числі на придбання твердого 
палива і скрапленого газу. П ід час формування 
заявки щодо потреби в коштах для виплати 
житлових субсидій готівкою структурні
підрозділи з питань соціального захисту 
населення враховують наявні залишки коштів на 
рахунках на зазначені цілі.

Регіональні органи соціального захисту 
населення узагальнюють отримані від 
структурних підрозділів з питань соціального 
захисту населення заявки щодо потреби в коштах 
для виплати житлових субсидій готівкою та не 
пізніше ніж протягом наступного робочого дня 
подають Мінсоцполітики узагальнену заявку в 
розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Мінсоцполітики після надходження

бюджет України на 2020 рік”, яким 
передбачено Мінсоцполітики
бюджетну програму на виплату пільг і 
житлових субсидій громадянам на 
оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 
у грошовій формі.

Нарахування пільг і житлових 
субсидій буде проводитись до 
25 числа.
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виплату житлових субсидій готівкою не пізніше 
ніж протягом двох робочих днів перераховує 
відповідні кошти регіональним органам 
соціального захисту населення.

Регіональні органи соціального захисту 
населення не пізніше ніж протягом наступного 
робочого дня перераховують кошти на рахунки 
структурних підрозділів з питань соціального 
захисту населення.

Структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення протягом двох робочих днів 
виплачують житлову субсидію у грошовій 
готівковій формі одержувачам.

узагальнених заявок щодо потреби в коштах на 
виплату житлових субсидій готівкою не пізніш е 
ніж протягом двох робочих днів перераховує 
відповідні кошти регіональним органам 
соціального захисту населення.

Регіональні органи соціального захисту 
населення не пізніш е ніж протягом наступного 
робочого дня перераховують кошти на рахунки 
структурних підрозділів з питань соціального 
захисту населення.

Структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення протягом двох робочих днів 
виплачують житлову субсидію у грошовій 
готівковій формі одержувачам.

Невиплачені кошти житлової субсидії 
враховую ться структурними підрозділами з 
питань соціального захисту населення під час 
розрахунку житлової субсидії у наступних 
періодах.

Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають 
затверджене постановою Кабінету М іністрів У країни від 29.01.2003

право на пільги,
№ 117

2. До Реєстру вноситься така інформація: 
про пільговиків - прізвище, ім'я, по батькові, 

число, місяць, рік народження, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків (крім 
фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника 
податків, повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають про це відмітку в 
паспорті) (далі - реєстраційний номер облікової 
картки платника податків), адреса 
зареєстрованого місця проживання (за рішенням 
комісій, утворених місцевими 
держадміністраціями та органами місцевого 
самоврядування відповідно до

2. До Реєстру вноситься така Інформація: 
про пільговиків - прізвище, ім'я, по батькові, 

число, місяць, рік народження, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків (крім 
фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника 
податків, повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають про це відмітку в 
паспорті) (далі - реєстраційний номер облікової 
картки платника податків), адреса 
зареєстрованого місня проживання (за рішенням 
комісій, утворених місцевими 
держадміністраціями та органами місцевого 
самоврядування відповідно до

Приведення у відповідність до норм 
чинного законодавства
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пункту & Положення про порядок призначення 
житлових субсидій, затвердженого постановою  
К абінеіу Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. 
№ 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; 
Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, 
ст. 1311), - адреса фактичного місця проживання), 
склад сім'ї, характеристика житла, реквізити 
паспорта громадянина України та документа, що 
підтверджує право на пільги, а також категорія 
пільговика, перелік пільг, на які він має право, 
інформація про те, якими пільгами фактично 
користується;

пункту 10 Положення про порядок призначення 
житлових субсидій, затвердженого постановою  
Кабінету М іністрів України від 21 жовтня 1995 р. 
№ 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; 
Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, 
ст. 2390), - адреса фактичного місця проживання), 
склад сім'ї, характеристика житла, реквізити 
паспорта громадянина України та документа, що 
підтверджує право на пільги, а також категорія 
пільговика, перелік пільг, на які він має право, 
інформація про те, якими пільгами фактично 
користується;

Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389

9. Структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення з урахуванням отриманої 
інформації, зазначеної у  пунктах 6-8 цього

9. Структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення з урахуванням отриманої 
інформації, зазначеної у  пунктах 6-8 цього 
Порядку, визначають протягом десяти днів з дня 
отримання такої інформації середньомісячний 
сукупний дохід сім ’ї  в розрахунку на одну особу  
шляхом ділення загальної суми грошових доходів 
кожного члена сім ’ї  пільговика за попередні 
шість місяців на 6 і на кількість членів сім’ї.

Проведення редакційних правок

ІхОрЯДКу̂  БИЗда4йЮ1Ь 1іи ЦІЛІШІЇ ІЯ-рС̂ И/І р*5
У 11.*''*/ ̂ 1) 11 ДІТИ і ГМ V..... ІШиї/П УМ ДП1Р о дня.
отримання такої Інформації середньомісячний 
сукупний дохід сім’ї  в розрахунку на одну особу 
шляхом ділення загальної суми грошових доходів 
кожного члена сім’ї  пільговика за попередні 
шість місяців на 6 і на кількість членів сім’ї.

10. У разі коли середньомісячний дохід сім’ї  в 
розрахунку на одну особу не перевищує величину 
доходу, який дає право на податкову соціальну 
пільгу, пільговик має право на отримання пільг 
протягом дванадцяти місяців з місяця визначення 
відповідного права.

Структурний підрозділ з питань соціального 
захисту населення подає щомісяця до 25 числа

10. У разі коли середньомісячний дохід сім ’ї в 
розрахунку на одну особу не перевищує величину 
доходу, який дає право на податкову соціальну 
пільгу, пільговик має право на отримання пільг 
протягом дванадцяти місяців з місяця визначення 
відповідного права.

Структурний підрозділ з питань соціального 
захисту населення розраховує в установленому
порядку пільга на оплату житлово- 
комунальних послуг, придбання твердого 
палива і скрапленого газу у грошовій формі, а

їз  01.10.2019 пільги на оплату 
житлово-комунальних послуг 
розраховуються структурними 
підрозділами з питань соціального 
захисту населення.

Жііихили сксил)уіу ї і̂ііііііІУД- и р і і л и и и
тЗу ді аі ц  шііхіМ і̂икііАЦ'ізіїлі); ии и пенсії іш
Уи иДишігІТІМ уІІіиРЛиуіиЬЦч 111. УШ иіиіШиріД|7ДУ1 и
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також видає пільговикам довідки для 
отримання інш их видів пільг, які надаю ться з 
урахуванням доходу (безоплатне одержання 
ліків, лікарських засобів, імунобіологічних 
препаратів, виробів медичного призначення, 
зубопротезування, телекомунікаційні послуги 
тощо), відповідно до законодавства.

Ц̂хШ іу̂  ̂  и /̂і сіїїі'Зчі і иИтХ̂ іи̂ и ііііу_і|іии /іиііли^и
ішм і̂ішіілАх“ннііиииі^кгм9 1 иіісрлхирил>і,"'̂ ііри,ишідсрсші̂
1 1і11\и<Ц111̂  X и їй* С Л и і і и V 1 м 1си11̂ 11і:11\шУ1)
Хіи и  1  с п о ї  ІЬгШпНСЦМ “ "“ і  Ііср Д  и  1и...... . 11О Л І П І С І .....  1 1 ..... .

111 Д11JL/Ід.ч̂'̂ lfl̂ r 1ІШу 1̂111̂ 1̂ 1 ііиіііі иіДИШК̂  /ІШ ШиХи 11̂
г т ^ ч о іг > і^  т т о  л ™ т г и г о т т т т г г  г г і т т т т  т т а т г а &  Т> \ Г Р Т Я ї Г Л 'й Т Т Р Т Т Л и Х 7нишзи ххи ихиішиїхтш 1ІШШ ; іІаДйІ/ і> у V1  аШЛІЛСІХищ̂
порядку пільги готівкою для придбання твердого 
палива і скрапленого газу, а також видає 
пільговикам довідки для отримання інших видів 
пільг, які надаються з урахуванням доходу 
(безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, 
імунобіологічних препаратів, виробів медичного 
призначення, зубопротезування тощо), відповідно 
до законодавства.

11 .  Після закінчення дванадцяти місяців 
структурний підрозділ з питань соціального 
захисту населення визначає право пільговика на 
отримання пільг на наступний період відповідно 
до пункту 9 цього Порядку.

Із 01.10.2019 пільги на оплату 
житлово-комунальних послуг 
розраховуються структурними 
підрозділами з питань соціального 
захисту населення.

її*  хиідііуіхі;миііііі ііидціигв у '".исхшіихїлсіїищ^
гіі̂ улДії̂  ,,мііу и і лі им... 'Діішхцд дл гіх"1 мі ̂ лдіи... цілих ц
111ЛЬ1 иііііі̂ іші̂ . ІиЛХХіХ ИХХХХлі у ІХХХИХуіХА»

Після закінчення дванадцяти місяців 
структурний підрозділ з питань - соціального 
захисту населення визначає право пільговика на 
отримання пільг на наступний період відповідно 
до пункту 9 цього Порядку.

П останова Кабінету М іністрів України від 17.04.2019 № 573 „Деякі питання надання ж итлових субсидій та пільг на оплату ж итлово-
______________________комунальних послугу грошовій формі”______________ ;________________ ________________________________

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 17 квітня 2019 р. № 373 
Київ

Деякі питання надання житлових субсидій та 
пільг на оплату житлово-комунальних послуг у  

грошовій формі

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :

1. Затвердити Порядок надання пільг на

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 17 квітня 2019 р. № 373 
Київ

Деякі питання надання житлових субсидій та 
пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання твердого палива і скрапленого газу
у грошовій формі

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання пільг на

Порядок надання пільг на 
придбання твердого палива і 
скрапленого газу за рахунок субвенцій 
з державного бюджету місцевим 
бюджетам, затверджений постановою  
Кабінету М іністрів України від 
31.07.2007 № 77, скасовується з метою  
упорядкування нормативно-правових 
актів з питань надання пільг
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оплату житлово-комунальних послуг у грошовій 
формі, що додається.

оплату житлово-комунальних послуг, придбання  
твердого палива і скрапленого газу у грошовій 
формі, що додається.

Порядок надання пільг на оплату ж итлово-комунальних послуг у грош овій ф ормі, затвердж ений постановою
Кабінету Міністрів У країни від 17.04.2019 №  373

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 квітня 2019 р. № 373 
ПОРЯДОК

надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг у грошовій формі

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 квітня 2019 р. № 373 
ПОРЯДОК

надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання твердого палива і 

скрапленого газу у грошовій формі

Упорядкування нормативно-правових 
актів з питань надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого палива і 
скрапленого газу

1. Цей Порядок визначає механізм  
використання коштів, передбачених у  
державному бюджеті Мшсоцполітики для 
виплати пільг і житлових субсидій громадянам на 
оплату житлово-комунальних послуг у грошовій 
формі, та механізм надання громадянам у 
грошовій формі таких пільг:

на оплату витрат на комунальні послуги у  
будинку, в якому створене об’єднання.

1. Цей Порядок визначає механізм  
використання коштів, передбачених у  
державному бюджеті Мшсоцполітики, для 
виплати пільг і житлових субсидій громадянам на 
оплату житлово-комунальних послуг, придбання  
твердого та рідкого пічного побутового палива  
і  скрапленого газу у грошовій формі, та 
механізм надання громадянам у грошовій формі 
таких пільг:

на оплату витрат на комунальні послуги у  
будинку, в якому створене об’єднання;

на придбання твердого палива і 
скрапленого газу.

П ільги на оплату житлово-комунальних 
послуг надаю ться щ омісячно у  грош овій формі 
(готівковій або безготівковій), на придбання  
твердого палива і скрапленого газу -  один раз 
на рік у грошовій готівковій формі.

Приведення у відповідність до 
Закону України „Про Державний 
бюджет України на 2020 рік”, яким 
передбачено Мшсоцполітики 
бюджетну програму на виплату пільг і 
житлових субсидій громадянам на 
оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 
у грошовій формі.

Упорядкування нормативно- 
правових актів з питань надання пільг 
на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання твердого палива і 
скрапленого газу.

2. Головним розпорядником коштів, 
передбачених у державному бюджеті для виплати 
пільг і житлових субсидій громадянам на оплату

2. Головним розпорядником коштів, 
передбачених у  державному бюджеті для виплати 
пільг і житлових субсидій громадянам на оплату

Приведення у відповідність до  
Закону України „Про Державний 
бюджет України на 2020 рік”, яким
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житлово-комунальних послуг у грошовій формі, 
та відповідальним виконавцем бюджетної 
програми є Мінсоцполітики.

житлово-комунальних послуг, придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива 
і скрапленого газу у грошовій формі, та
відповідальним виконавцем бюджетної програми 
є М інсоцполітики.

передбачено М інсоцполітики 
бюджетну програму на виплату пільг і 
житлових субсидій громадянам на 
оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 
у грошовій формі.

Особливості надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу
3і. Для призначення пільги на придбання 

твердого палива і скрапленого газу пільговики 
звертаються до структурних підрозділів 3 
питань соціального захисту населення, а у 
сільській місцевості -  до уповноважених осіб, 
визначених виконавчими комітетами 
селищних і сільських рад, за зареєстрованим 
місцем проживання (або за фактичним місцем 
проживання, якщо особи перебувають на 
обліку в Єдиному державному 
автоматизованому реєстрі осіб, які мають 
право на пільги (далі -  Реєстр), за фактичним 
місцем проживання за рішенням комісій, 
утворених місцевими держадміністраціями та 
органами місцевого самоврядування 
відповідно до пункту 10 Положення про 
порядок призначення житлових субсидій, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 жовтня 1995 р. № 848 „Про 
спрощення порядку надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива” (ЗП України, 
1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 
2019 р., № 69, ст. 2390), з відповідною заявою, 
до якої додають довідку про наявність у 
житловому приміщенні пічного опалення та /

Упорядкування нормативно- 
правових актів з питань надання пільг 
на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання твердого палива і 
скрапленого газу.
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або кухонного вогнища на твердому паливі.

У разі утворення об’єднаної територіальної 
громади прийняття заяв пільговиків із 
необхідними документами приймаються
уповноваженими особами, що визначені 
виконавчими органами ради об’єднаної
територіальної громади.

З2. Структурні підрозділи з питань 
соціального захисту населення, уповноважені 
особи, визначені виконавчими органами ради 
об’єднаної територіальної громади,
виконавчими комітетами сільських, 
селищних, міських рад щомісяця складають 
списки осіб (із зазначенням пільгових
категорій) для призначення пільг на 
придбання твердого палива і скрапленого газу 
(далі -  список).”.

Список, підписаний сільським, селищним, 
міським головою (іншою уповноваженою 
особою) та завірений печаткою, щомісяця до 
23 числа подається структурному підрозділу з 
питань соціального захисту населення.

Структурний підрозділ з питань соціального 
захисту населення звіряє список з 
інформацією, внесеною до Реєстру.

Звірений список затверджується керівником 
структурного підрозділу з питань соціального 
захисту населення.

Один примірник (копія) затвердженого 
списку передається відповідному
структурному підрозділу з питань субсидій для 
використання під час призначення житлових 
субсидій.

З3. У разі зміни реєстрації місця проживання 
з вибуттям за мезгі району (міста) протягом 
бюджетного періоду пільговик подає довідку
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щодо придбання твердого палива і 
скрапленого газу на пільгових умовах за 
попереднім зареєстрованим місцем 
проживання.

У разі зміни умов проживання пільговика 
(підключення житла до системи газо-, тепло-, 
електропостачання для його опалення) 
отримані ним кошти готівкою на придбання 
твердого палива і скрапленого газу або тверде 
паливо, скраплений газ не повертаються. 
Пільги з оплати послуг газо-, тепло-, 
електропостачання для опалення житла 
надаються пільговику з наступного 
бюджетного періоду.

У разі зміни протягом бюджетного періоду 
будь-якого іншого виду опалення житла особи 
на пічне опалення пільги на придбання 
твердого палива і скрапленого газу надаються 
виходячи з кількості місяців, що залишилися 
до кінця бюджетного періоду, та 
середньомісячної вартості або кількості 
твердого палива і скрапленого газу, визначеної 
шляхом ділення річної вартості або кількості 
твердого палива і скрапленого газу на 
дванадцять місяців.

З4. У разі смерті пільговика, якому 
нараховано пільги, зазначені у частині 5 статті 
51 Бюджетного кодексу України члени сім’ї 
померлого, які проживали разом з ним, 
можуть отримати кошти готівкою на 
придбання твердого палива і скрапленого газу 
або тверде паливо і скраплений газ у 
натуральному вигляді на підставі:

заяви одного з членів сім’ї, поданої не 
пізніше закінчення бюджетного періоду;

копії свідоцтва про смерть пільговика;_____
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виданої в установленому порядку довідки 

про факт проживання членів сім’ї разом з 
пільговиком.

Розрахунок розміру пільги

5. Для розрахунку розміру пільги інформацію 
структурним підрозділам з питань соціального 
захисту населення до 44 числа кожного місяця 
надають:

бюджетні установи, казенні підприємства та 
комунальні некомерційні підприємства, що 
утворюються у результаті реорганізації 
державних та комунальних закладів охорони 
здоров’я, - про працівників, які мають право на 
отримання пільги у поточному місяці 3 
урахуванням середньомісячного сукупного 
доходу сім’ї;

об’єднання - про зміну внесків, платежів 
об’єднанню;

управителі, виконавці комунальних послуг - 
про зміну тарифів на житлово-комунальні 
послуги, внесків за встановлення, обслуговування 
та заміну вузлів комерційного обліку.

5. Для розрахунку розміру пільги інформацію  
структурним підрозділам з питань соціального 
захисту населення до 20 числа кожного місяця 
надають:

бюджетні установи, казенні підприємства та 
комунальні некомерційні підприємства, що 
утворюються у результаті реорганізації 
державних та комунальних закладів охорони 
здоров’я, - про працівників, які мають право на 
отримання пільги у поточному місяці 3 
урахуванням середньомісячного сукупного 
доходу сім’ї;

об’єднання - про зміну внесків, платежів 
об’єднанню;

управителі, виконавці комунальних послуг - 
про зміну тарифів на житлово-комунальні 
послуги, внесків за встановлення, обслуговування 
та заміну вузлів комерційного обліку;

виконавчі органи сільських, селищних, 
міських рад -  про зміни стосовно пільговика 
(реєстрація місця проживання, підключення 
житла до системи газо-, тепло-, 
електропостачання для опалення).

Опрацювання структурними 
підрозділами з питань соціального 
захисту населення інформації для 
нарахування пільг.

6. Структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення на підставі даних Єдиного 
державного автоматизованого реєстру осіб, які 
мають право на пільги (далі -  Реєстр), та 
інформації, отриманої відповідно до пункту 
5 цього Порядку, розраховують щомісяця до

6. Структурні підрозділи з питань 
соціального захисту населення на підставі 
даних Реєстру та інформації, отриманої 
відповідно до пункту 5 цього Порядку, 
розраховують щомісяця до 25 числт суму 
пільги:

Нарахування пільг і житлових 
субсидій буде проводитись до 
25 числа.
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20-числа суму пільги виходячи з розміру знижки, 
на яку пільговик має право згідно із законом, 
кількості членів сім’ї, які мають таке право 
відповідно до законодавчих актів, зазначених 
у пункті 3 цього Порядку, та визначені статтею  
51 Бюджетного кодексу України, та з 
урахуванням встановлених цін /.тарифів (внесків) 
і державних соціальних нормативів у сфері 
житлово-комунального обслуговування.

Сума пільги у грошовій безготівковій формі 
збільшується на розмір комісійної винагороди 
АТ „Ощадбанк”, що становить 0,7 відсотка такої 
суми.

Якщо в одному житловому приміщенні право 
на пільги мають кілька пільговиків, розрахунок 
суми пільги здійснюється одному із таких 
пільговиків, який має право на більший за 
розміром відсоток знижки з оплати житлово- 
комунальних послуг, з урахуванням розміру пільг 
інших пільговиків.

За заявою пільговика структурний підрозділ з 
питань соціального захисту населення надає йому 
інформацію про розрахунок розміру пільги.

на оплату ж итлово-комунальних послуг 
виходячи з розміру знижки, на яку пільговик 
має право згідно із законом, кількості членів 
сім’ї, які мають таке право відповідно до 
законодавчих актів, зазначених у пункті 
З цього Порядку, та визначені статтею 
51 Бюджетного кодексу У країни, та з 
урахуванням встановлених цін / тарифів 
(внесків) і державних соціальних нормативів у 
сфері житлово-комунального обслуговування;

на придбання твердого палива і 
скрапленого газу виходячи з розміру знижки, 
на яку пільговик має право згідно із законом, з 
урахуванням мінімальних норм забезпечення 
твердим паливом і скрапленим газом та 
граничних показників їх вартості.

Сума пільги у грошовій безготівковій формі 
збільшується на розмір комісійної винагороди 
АТ „Ощадбанк”, що становить 0,7 відсотка такої 
суми.

Якщо в одному житловому приміщенні право 
на пільги на оплату житлово-комунальних 
послуг мають кілька пільговиків, розрахунок 
суми пільги здійснюється одному із таких 
пільговиків, який має право на більший за 
розміром відсоток знижки плати, з урахуванням 
розміру пільг інших пільговиків.

Структурний підрозділ з питань соціального 
захисту населення інформує особу про 
призначення (непризначення) пільги на 
придбання твердого палива і скрапленого газу, 
а за заявою пільговика надає йому інформацію 
про розрахунок розміру пільги на оплату 
житлово-комунальних послуг.

7. Виплата розрахованої суми пільги 7. Виплата розрахованої суми пільги Оскільки нарахування пільг



здійснюється у грошовій безготівковій формі 
шляхом перерахування коштів на рахунок 
Мінсоцполітики в АТ „Ощадбанк” на підставі 
укладеного між МінсодполІтики та 
АТ „Ощадбанк” договору (далі - рахунок для 
виплати пільг).

За заявою пільговика, поданою структурному 
підрозділу з питань соціального захисту 
населення до 15 жовтня (15 травня), у якій 
зазначаються виплатні реквізити, виплата пільги 
здійснюється у грошовій готівковій формі з 
початку опалювального (неопалювального) 
сезону.

Пільговики, яким надається пільга у грошовій 
формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість 
фактично спожитої послуги з урахуванням суми 
пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, 
виконавцям комунальних послуг або виплаченої 
таким пільговикам готівкою.

Структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення надають щомісяця до Ш  числа 
управителям, об’єднанням, виконавцям 
комунальних послуг списки пільговиків, яким 
нараховано пільгу у поточному місяці, у  яких 
зазначається форма отримання пільги, та дані про 
облікові записи пільговиків, що ведуться 
АТ „Ощадбанк” відповідно до пункту 9 цього 
Порядку.

Управителі, об’єднання, виконавці 
комунальних послуг надають до 2-5 нверес-ня та

здійснюється у грошовій безготівковій формі 
шляхом перерахування коштів на рахунок 
Мінсоцполітики в АТ „Ощадбанк” на підставі 
укладеного між Мінсоцполітики та 
АТ „Ощадбанк” договору (далі - рахунок для 
виплати пільг).

За заявою пільговика, поданою структурному 
підрозділу з питань соціального захисту 
населення до 15 жовтня (15 травня), у якій 
зазначаються виплатні реквізити, виплата пільги 
здійснюється у грошовій готівковій формі з 
початку опалювального (неопалювального) 
сезону. У разі подання заяви після 15 жовтня  
(15 травня) протягом опалювального 
(неопалю вального) сезону пільга надається у  
грош овій готівковій формі ш ляхом  
перерахування кош тів на рахунок пільговика 
в уповноваж еному банку з м ісяця, що настає за 
місяцем подання заяви.

Пільговики, яким надається пільга у грошовій 
формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість 
фактично спожитої послуги з урахуванням суми 
пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, 
виконавцям комунальних послуг або виплаченої 
таким пільговикам готівкою.

Структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення надають щомісяця до 27 числа 
управителям, об’єднанням, виконавцям 
комунальних послуг списки пільговиків, яким 
нараховано пільгу на оплату ж итлово- 
комунальних послуг у поточному місяці, у  яких 
зазначається форма отримання пільги, та дані про 
облікові записи пільговиків, що ведуться 
АТ „Ощадбанк” відповідно до 9 цього Порядку;

Управителі, об’єднання, виконавці 
комунальних послуг надають до 1 ж овтня та

________________ 17_________________________
житлових субсидій буде проводитись 
до 25 числа, надання ц ієї інформації 
управителям, об’єднанням,
виконавцям комунальних послуг -  
відповідно до 27 числа.

Зазначені зміни узгоджуються з 
підпунктом 5 пункту 14 Положення
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2-5 квітня структурним підрозділам з питань 
соціального захисту населення інформацію про 
суму простроченої понад місяць (на дату надання 
такої інформації) заборгованості з оплати послуг 
(внесків / платежів), сума якої перевищує 
20 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, щодо пільговиків, які отримують 
пільгу у готівковій формі.

У разі отримання від управителів, об’єднань, 
виконавців комунальних послуг інформації про 
наявність простроченої понад місяць (на дату 
надання такої інформації) заборгованості з оплати 
послуг (внесків / платежів), сума якої перевищує 
20 неоподатковуваних мінімумів доходів  
громадян, у  пільговиків, які отримують пільгу у  
готівковій формі, виплата пільги з наступного 
опалювального (неопалювального) сезону 
здійснюється у грошовій безготівковій формі.

1 травня структурним підрозділам з питань 
соціального захисту населення інформацію про 
суму простроченої понад два м ісяці (на дату 
надання такої інформації) заборгованості з оплати 
послуг (внесків / платежів), терм ін позовної 
давності якої не минув, сума якої перевищує 
20 неоподатковуваних мінімумів доходів  
громадян, щодо пільговиків, які отримують 
пільгу у готівковій формі.

У разі отримання від управителів, об’єднань, 
виконавців комунальних послуг інформації про 
наявність простроченої понад два м ісяці (на дату 
надання такої інформації) заборгованості з оплати 
послуг (внесків /  платежів), термін позовної 
давності як ої не минув, сума якої перевищує 
20 неоподатковуваних мінімумів доходів  
громадян, у  пільговиків, які отримують пільгу у  
готівковій формі, виплата пільги з наступного 
опалювального (неопалювального) сезону 
здійснюється у грошовій безготівковій формі.

про порядок призначення житлових 
субсидій

8. Для реалізації механізму надання пільг у  
грошовій формі інформаційна взаємодія між  
структурними підрозділами з питань соціального 
захисту населення, МІнсодполітики, 
АТ „Ощадбанк” та управителями, об’єднаннями, 
виконавцями комунальних послуг здійснюється 
шляхом обміну електронними документами 3 
використанням кваліфікованого електронного 
підпису.

Під час надання пільг у грошовій формі не 
застосовуються Порядок взаємодії Міністерства 
фінансів, органів Державної казначейської 
служби та установ, які здійснюють виплати пільг, 
субсидій, інших соціальних виплат, під час

8. Для реалізації механізму надання пільг у  
грошовій формі інформаційна взаємодія між  
структурними підрозділами з питань соціального 
захисту населення, М інсоцполітики, 
АТ „Ощадбанк” та управителями, об’єднаннями, 
виконавцями комунальних послуг здійснюється 
шляхом обміну електронними документами 3 
використанням кваліфікованого електронного 
підпису.

Під час надання пільг у грошовій формі не 
застосовуються Порядок взаємодії М іністерства 
фінансів, органів Державної казначейської 
служби та установ, які здійснюють виплати пільг, 
субсидій, інших соціальних виплат, під час

Зазначені зміни узгоджуються з 
підпунктом 5 пункту 14 Положення 
про порядок призначення житлових 
субсидій
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перерахування таких виплат, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 
18 лютого 2016 р. № 151 (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 20, ст. 787), та Порядок 
зупинення операцій з бюджетними коштами, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 січня 2011 р. № 21 (Офіційний 
вісник України, 2011 р., № 4, ст. 205).

За отриманням інформації про будь-які 
питання, пов’язані з нарахуванням пільги, 
пільговики звертаються до структурних 
підрозділів з питань соціального захисту 
населення.

За отриманням інформації про спожиті 
послуги, нараховані суми за послуги, розмір 
заборгованості (переплати) пільговики 
звертаються до управителів, об’єднань, 
виконавців комунальних послуг.

За отриманням інформації про операції, 
здійснені за обліковим записом пільговика щодо 
перерахування коштів управителям, об’єднанням, 
виконавцям комунальних послуг, пільговики 
звертаються до АТ „Ощадбанк”. Інформація 
надається в порядку, визначеному 
АТ „Ощадбанк”.

перерахування таких виплат, затверджений 
постановою Кабінету М іністрів України від 
18 лютого 2016 р. № 151 (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 20, ст. 787), та Порядок 
зупинення операцій з бюджетними коштами, 
затверджений постановою Кабінету М іністрів 
України від 19 січня 2011 р. Ке 21 (Офіційний 
вісник України, 2011 р., № 4, ст. 205).

Грошові виплати через установи 
уповноваж ених банків здійсню ю ться  
відповідно до Порядку виплати пенсій та 
грошової допомоги за згодою пенсіонерів та 
одержувачів допомоги через їх  особові рахунки 
у банках, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО серпня 1999 р. 
№ 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., 
№  35, ст. 1803).

За отриманням інформації про будь-які 
питання, пов’язані з нарахуванням пільги, 
пільговики звертаються до структурних 
підрозділів з питань соціального захисту 
населення.

За отриманням інформації про спожиті 
послуги, нараховані суми за послуги, розмір 
заборгованості (переплати) пільговики 
звертаються до управителів, об’ єднань, 
виконавців комунальних послуг.

За отриманням інформації про операції, 
здійснені за обліковим записом пільговика щодо 
перерахування коштів управителям, об’єднанням, 
виконавцям комунальних послуг, пільговики 
звертаються до АТ „Ощадбанк”. Інформація 
надається в порядку, визначеному 
АТ „Ощадбанк”.

14. Виплата пільг у грошовій готівковій формі 14. Виплата пільг у грошовій готівковій формі Приведення у відповідність до.
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здійснюється шляхом перерахування 
структурним підрозділом з питань соціального 
захисту населення коштів на рахунок пільговика, 
відкритий в установі уповноваженого банку, або 
через виплатні об’єкти АТ „Укрпошта”. 
Відшкодування поштових витрат АТ „Укрпошта” 
здійснюється структурними підрозділами 3 
питань соціального захисту населення за рахунок 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 
виплати пільг і житлових субсидій громадянам на 
оплату житлово-комунальних послуг у грошовій 
формі.

здійснюється шляхом перерахування 
структурним підрозділом з питань соціального 
захисту населення коштів на рахунок пільговика, 
відкритий в установі уповноваженого банку, або 
через виплатні об’єкти АТ „Укрпошта”. 
Відшкодування поштових витрат АТ „Укрпошта” 
здійснюється структурними підрозділами 3 
питань соціального захисту населення за рахунок 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 
виплати пільг і житлових субсидій громадянам на 
оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива 
і скрапленого газу у грошовій формі.

Закону України „Про Державний 
бюджет України на 2020 рік”, яким 
передбачено Мінсоцполітики 
бюджетну програму на виплату пільг і 
житлових субсидій громадянам на 
оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 
у грошовій формі.

15. Структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення подають щомісяця до 27 числа 
регіональним органам соціального захисту 
населення заявки щодо потреби в коштах для

15. Структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення подають щомісяця до 27 числа 
регіональним органам соціального захисту 
населення заявки щодо потреби в коштах для 
виплати у грошовій формі пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг за поточний 
місяць та пільг на придбання твердого палива 
і скрапленого газу. Під час формування заявки 
щодо потреби в коштах для виплати пільг 
готівкою структурні підрозділи з питань 
соціального захисту населення враховують наявні 
залишки коштів на рахунках на зазначені цілі.

Упорядкування нормативно- 
правових актів з питань надання пільг 
на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання твердого палива і 
скрапленого газу.

__________________________^ ____________

■ііши їс и  м і и іи ііи л ш іі ОСІ
поточний місяць. Під час формування заявки 
щодо потреби в коштах для виплати пільг 
готівкою структурні підрозділи з питань 
соціального захисту населення враховують наявні 
залишки коштів на рахунках на зазначені цілі.

Міністр соціальної політики України
„___” ____________  2019 р.


