
Як отримати субсидію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звернутись до управління 

соціального захисту 

населення за місцем реєстрації 

(орендарі – за місцем 

проживання) 

Подати спрощену заяву і 

спрощену декларацію про 

доходи і витрати осіб, 

зареєстрованих у  житловому 

приміщенні, договір найму 

(оренди) житла (за наявності) 
Бланки заяв та декларацій є в наявності 

в органах соціального захисту 

населення, на веб-сайтах органів 

виконавчої влади, організацій-надавачів 

житлово-комунальних послуг  

Документи для призначення 

субсидії можуть бути надіслані 

до місцевого управління 

соціального захисту 

населення поштою або в 

електронній формі засобами 

телекомунікаційних систем (у 

тому числі з використанням 

електронного підпису) 

https://subsidii.mlsp.gov.ua/ 

Субсидія розраховується лише 

після підпису зазначених 

документів у місячний строк 

 

Заявник повинен повідомити про 

зміни у складі родини, доходу, зміни 

у наданні житлово-комунальних 

послуг, купівлю товарів або оплату 

послуг що перевищує 50 тис. гривень 

у місячний термін 

 

  

Дохід, який не включається при 

розрахунку субсидії 

 частина допомоги при 

народженні дитини, виплата якої 

здійснюється одноразово;   

 частини  допомоги при 

усиновленні дитини, виплата якої   

здійснюється одноразово; 

 одноразова винагорода  жінкам,  

яким  присвоєно звання України "Мати-

героїня"; 

 сплачені особою аліменти; 

 доходи від розміщення    

депозитів; 

 грошове забезпечення 

військовослужбовців, осіб рядового і 

начальницького складу, які беруть 

участь в антитерористичних операціях, 

отримана  ними  у період та/або після 

безпосередньої участі у  

проведенні    антитерористичної   

операції   благодійна   допомога  

незалежно  від  розміру та джерела 

походження; 

 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;  

 державна соціальна допомога на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

 щомісячна адресна допомога 

внутрішньо переміщеним особам; 

оплата  праці членів виборчої  

комісії, а також осіб, які залучаються до 

роботи в комісії, у тому  

числі  в  день голосування, дні 

встановлення підсумків голосування  

та   результатів  виборів 

ВАРТО ЗНАТИ! 
 

Скасовано всі обмеження щодо майнового 

стану осіб, які звертаються за призначенням 

субсидій: 

- наявність у власності двох та більше 

житлових приміщень; 

- наявність у власності двох та більше 

автомобілів; 

- наявність у складі домогосподарства осіб 

працездатного віку, які не працюють, не 

навчаються і не перебувають на обліку як 

безробітні; 

- здача в найм житлового приміщення. 

 

Одержувачам субсидій не потрібно повторно 

звертатись за продовження дії субсидії!!! 

Після закінчення строку отримання субсидії 

органи соціального захисту населення 

самостійно здійснюють розрахунок субсидії на 

наступний період для домогосподарств, які 

отримували субсидію у попередньому періоді 

(крім орендарів житлового приміщення та осіб, 

які звертаються за субсидією на скраплений газ, 

тверде та рідке пічне побутове паливо). Для 

цього органи соціального захисту населення 

збирають необхідну інформацію без звернення 

громадян і протягом десяти днів після отримання 

зазначеної інформації приймають рішення про 

призначення (непризначення) субсидії та 

письмово інформують про прийняте рішення 

громадян.  

 


