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ЗА ТВЕРД Ж ЕН О  
постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 червня 2015 р. №  475

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення та надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, затвердженому 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 p., № 2, ст. 76; Офіційний 
вісник України, 1997 p., число 39, с. 17; 1998 p., № 19, ст. 683; 1999 р., 
№  20, ст. 886, № 48, ст. 2350; 2000 p., №  5, ст. 178, № 35, ст. 1511; 2001 p., 
№  20, ст. 881, №  52, ст. 2373; 2002 р., №51, ст. 2290; 2003 р., № 9, ст. 397, 
№ 45, ст. 2362; 2004 р., № 30, ст. 2020; 2006 р., № 50, ст. 3327; 2007 р., 
№  39, ст. 1552; 2009 р., №  37, ст. 1251, №  42, ст. 1410; 2010 р., №  55. ст. 
1869, №  71, ст. 2561; 2011 р., №  22, ст. 914, № 55, ст. 2213, № 71, ст. 2684; 
2012 р., №  7, ст. 249; 2013 р., №  21, ст. 705; 2014 р., № 73, ст. 2064; 2015 р., 
№ 22, ст. 607):

1) підпункт 6 пункту 5 виключити;
2) пункт 6 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого 

змісту:
“До встановлення права власності на житло у разі смерті 

уповноваженого власника (співвласника) житлового приміщення, на якого 
відкрито особовий рахунок, субсидія призначається одній із дієздатних 
осіб, яка на момент смерті власника житлового приміщення (будинку) 
зареєстрована в ньому, а у разі, коли зареєстровані тільки недієздатні 
особи, —  одному з їх опікунів на підставі рішення районної, районної у 
мм. Києві і Севастополі держадміністрації та виконавчого органу міської, 
районної у місті (у разі її утворення) ради або утвореної ними комісії та 
актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.” .

У зв'язку з цим абзаци третій —  шостий вважати відповідно абзацами 
четвертим —  сьомим;

3) у пункті 7:
в абзаці другому слова “ та їх соціальний статус” виключити;
перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: “ У разі коли 

кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні 
(будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги,



з
є меншою, ніж кількість зареєстрованих у такому приміщенні (будинку) 
осіб, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у 
житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично у ньому проживають, 
на підставі рішення районної, районної у мм. Києві і Севастополі 
держадміністрації та виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її 
утворення) ради або утвореної ними комісії та актів обстеження 
матеріально-побутових умов домогосподарства.” ;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
“ На підставі рішення районної, районної у мм. Києві і Севастополі 

держадміністрації та виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її 
утворення) ради або утвореної ними комісії, прийнятого у порядку, 
передбаченому абзацом третім цього пункту, підприємства 
виробники/виконавці житлово-комунальних послуг не нараховують плату 
за послуги на осіб, які зареєстровані, але фактично не проживають у 
житловому приміщенні (будинку).” ;

4) пункт 8 викласти в такій редакції:
“ 8. Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи 

з нарахованих особам доходів без урахування податку з доходів фізичних 
осіб, відомості про які надаються структурним підрозділам з питань 
соціального захисту населення ДФС, Пенсійним фондом України, фондами 
соціального страхування, вищими навчальними закладами у порядку, 
визначеному пунктом 13 цього Положення, а також розмірів державної 
соціальної допомоги, що виплачується структурними підрозділами з 
питань соціального захисту населення (крім частини допомоги при 
народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини 
допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, 
одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України 
“ Мати-героїня” ).

До сукупного доходу не враховуються сплачені особою аліменти, 
доходи від розміщення депозитів, грошове забезпечення 
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть 
безпосередню участь в антитерористичних операціях, допомога 
громадських та благодійних організацій, допомога на поховання, 
одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за 
рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.” ;

5) у пункті 12:
в абзаці третьому слова “ шість місяців, що передують місяцю 

звернення” замінити словами “три місяці, що передують місяцю, з якого 
призначається субсидія” ;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
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“ Розмір пенсійної виплати враховується за місяць, що передує місяцю, 
з якого призначається субсидія.” .

У зв’язку з цим абзаци четвертий —  шостий вважати відповідно 
абзацами п’ятим —  сьомим;

в абзаці п’ятому слова “ на розсуд” та “дохід за зазначений період або” 
виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
“Для фізичних осіб —  підприємців, які обрали спрощену систему 

оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до 
сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні 
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей 
місяць, для фізичних осіб—  підприємців, які обрали спрощену систему 
оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, —  двох 
прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, для 
фізичних осіб —  підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування 
та є платниками єдиного податку третьої групи, —  трьох прожиткових 
мінімумів, встановлених для працездатних осіб.” ;

6) у пункті 13:
абзац третій після слів “ цього Положення” доповнити словами 

“ , а також у разі зазначення у декларації інших отриманих доходів, 
інформація про які відсутня у ДФС, 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, встановленому цим Положенням” ;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
“ склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб —  житлово- 

експлуатаційними організаціями або іншими органами, що визначені 
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування; у сільській місцевості —  сільськими (селищними) 
радами; органами самоорганізації населення. У разі неподання на запит 
структурному підрозділу з питань соціального захисту населення у 
встановлені терміни відомостей про склад зареєстрованих у житлових 
приміщеннях осіб для призначення субсидії використовуються дані, 
зазначені у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за її 
призначенням;” ;

абзац десятий після слів “ надають житлово-комунальні послуги” 
доповнити словами “ , органами самоорганізації населення” ;

7) пункт 14 викласти в такій редакції:
“ 14. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово- 

комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її 
призначенням і розраховується:
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на опалювальний сезон —  з 1 жовтня по ЗО квітня;
на неопалювальний сезон —  з 1 травня по ЗО вересня.
Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива призначається один раз на календарний рік.
Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива та відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг надається на календарний рік. При цьому субсидія на 
оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за 
її призначенням до кінця поточного року.

У разі звернення із заявою про призначення субсидії для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом 
двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону субсидія 
призначається з початку такого сезону.

Якщо громадяни перебувають у складних життєвих обставинах і не 
змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії, на підставі рішень 
районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій та 
виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад 
або утворених ними комісій та актів обстеження матеріально-побутових 
умов домогосподарства субсидія може призначатися з дня виникнення 
права, але не більше ніж за три місяці до звернення за призначенням 
субсидії.

Після закінчення терміну отримання субсидії структурні підрозділи з 
питань соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок 
субсидії на наступний період (12 місяців, календарний рік) для 
домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді. Для 
цього структурні підрозділи з питань соціального захисту населення 
збирають необхідну інформацію у порядку, передбаченому пунктом 13 
цього Положення, без звернення громадян і протягом десяти днів після 
отримання зазначеної інформації приймають рішення про призначення 
(непризначення) субсидії та письмово інформують про прийняте рішення 
громадян.

Якщо громадянин звернувся за призначенням субсидії в 
неопалювальний сезон і в цей період розмір плати за житлово-комунальні 
послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів 
користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які 
надаються відповідно до законодавства, не перевищує обсягу визначеного 
Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу, структурний 
підрозділ з питань соціального захисту населення розраховує розмір 
субсидії на початку опалювального сезону без додаткового звернення 
громадянина після отримання за запитом відомостей, передбачених 
абзацом десятим пункту 13 цього Положення.

Якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах 
соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-
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комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно 
до законодавства, не перевищує обсягу визначеного Кабінетом Міністрів 
України обов'язкового відсотка платежу протягом двох сезонів підряд, 
субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг призначається на наступний період на підставі звернення 
громадянина.

Громадянин, якому призначено субсидію, зобов'язаний протягом 
місяця поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту 
населення про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні 
(будинку) осіб (орендарі —  про осіб, які фактично проживають), їх 
соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, 
умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, купівлю 
товарів або оплату послуг, передбачених підпунктом 5 пункту 5 цього 
Положення, шляхом подання відповідних документів.

Перерахунок субсидії у межах установленого терміну її призначення 
без звернення громадян здійснюється у разі:

зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено субсидію;
встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру витрат 

громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

внесення змін до законодавства в частині надання окремим категоріям 
громадян пільг на оплату житлово-комунальних послуг;

коли рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради 
або місцевої держадміністрації встановлено дату початку (закінчення) 
опалювального періоду, відмінну від дати початку (закінчення) 
опалювального сезону, на який розраховується субсидія, що визначена цим 
пунктом.

отримання за запитом уточненої інформації про склад зареєстрованих 
у житловому приміщенні осіб, забезпеченість громадян житловою площею 
та комунальними послугами, доходи осіб, зазначених у пункті 7 цього 
Положення (крім субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива);

проведення перерахунку розміру плати за житлово-комунальні 
послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі.

Порядок проведення перерахунку призначених субсидій визначається 
районними, районними у мм. Києві і Севастополі держадміністраціями та 
виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) 
рад.

У разі підвищення тарифів і цін на житлово-комунальні послуги, 
скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо субсидії 
призначаються протягом трьох місяців з дати їх підвищення.


