
                                                                                                                   

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

24 листопада 2021 року № _______ 
 

Про стан надання населенню  

Лубенської територіальної громади  

субсидій на період 2021-2022 рр. 
 

Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Щербака В.О. про 

стан надання населенню Лубенської територіальної громади субсидій на 

період 2021-2022 років, виконавчий комітет Лубенської міської ради 

відмічає, що управлінням проведена відповідна робота із виплати житлових 

субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій 

формі з дотриманням умов призначення та порядку надання громадянам 

таких житлових субсидій. 

Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення дотримання 

державних соціальних гарантій, керуючись ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 

в и р і ш и в: 
 

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Щербака В.О. про стан 

надання населенню Лубенської територіальної громади субсидій на період 

2021-2022 років взяти до відома (додається). 

  2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (начальник Щербак В.О.) продовжити системну 

роботу по наданню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови Харченко І.В. 

 

 

 

Лубенський міський голова                             Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



 

Про стан надання населенню Лубенської територіальної громади 

субсидій на період 2021-2022 років 

 

Головним механізмом забезпечення соціального захисту населення в 

умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги є 

программа житлових субсидій, яка гарантує малозабезпеченим громадянам 

стабільність витрат на оплату житлово-комунальних послуг незалежно від 

зміни їх вартості.  

В опалювальний період 2020/2021 років в Лубенській територіальній 

громаді субсидію на житлово-комунальні послуги та тверде паливо та 

скрапленийгаз отримували 11492 домогосподарства. Нараховано та 

виплачено на зазначені цілі 122441,6 тис.грн. 

19 травня 2021 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову 

№505 «Деякі питання призначення житлових субсидій», якою внесено зміни 

до порядку призначення житлових субсидій з травня 2021 року, зокрема 

змінено умови, за якими субсидія домогосподарству не призначається:  

1) якщо загальна площа квартир у багатоквартирному будинку перевищує 

130 кв. метрів; індивідуальних будинків - 230 кв. метрів (крім житлових 

приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних 

сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, 

проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено 

опіку чи піклування; житлових приміщень, на які оформлено два і більше 

окремих особових рахунки на оплату житлово-комунальних послуг, за 

умови, що загальна площа частини або окремого житлового приміщення 

кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 130 

кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку; 

житлових приміщень, якими забезпечено за рахунок державного чи 

місцевого бюджету осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках); 

2) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є 

особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість зі 

сплати аліментів понад 3 місяці (крім осіб, які вважаються безвісно 

відсутніми за рішенням суду або мають статус осіб, зниклих безвісти, 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,  які 

перебувають під домашнім арештом або під вартою); 

3) будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім’ї мають у 

власності: транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше 5 років; 

більше ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше 15 

років (крім мопеда і причепа); 

4) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є 

особи, що досягли 18-років та у яких відсутні доходи або середньомісячний 

сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати; та/або 

ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (далі - ЄСВ) у розмірі, не меншому ніж мінімальний, 

сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для 



призначення житлової субсидії або такі особи перебували за кордоном 

сукупно більше 60 днів (крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких 

наявна заборгованість роботодавця із сплати із сплати ЄСВ, або осіб, які 

відповідно до законодавства звільнені від сплати ЄСВ). 

В такому випадку субсидія може бути призначена, якщо такі особи: 

- протягом періоду, за який враховуються доходи не менше одного 

місяця навчалися за денною формою навчання, отримували пенсію, 

стипендію, окремі види соціальної допомоги або допомогу по безробіттю, 

допомогу по частковому безробіттю на період карантину, надавали соціальні 

послуги,  

- сплатили (за них сплачено) ЄСВ у розмірі, не меншому ніж мінімальний, 

протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем зверненням. 

5) будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім’ї здійснив на 

суму більше 50 тис. грн. протягом 12 місяців перед місяцем звернення 

(призначенням без звернення): 

- купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого 

майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших 

фінансових інструментів, буд.матеріалів, інших товарів  довгострокового 

вжитку або оплатив (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім 

медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною 

нормою житла (у тому числі понаднормової площі житла) та соціальними 

нормативами житлово-комунального обслуговування);  

- платіж, що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття 

майнових прав на нерухоме майно, транспортні засоби (механізми) (крім 

об’єктів спадщини та дарування); 

- внески до статутного капіталу товариства, підприємства, організації; 

- благодійну діяльність (у вигляді сплати коштів); 

- надання фінансової допомоги, позики.  

Житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) 

протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були 

єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних 

документів. 

6) у разі наявності простроченої понад 3 місяці (на дату надання такої 

інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк 

позовної давності якої минув і загальна сума якої перевищує 20 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.) 

7) якщо громадянин на вимогу управління соцзахисту населення не 

повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за 

попередні періоди або не сплачує суми до повернення, визначені відповідним 

управлінням; 

8) будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім’ї мають у 

власності більш ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім 

житла яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, 

розташованого у сільській місцевості, на тимчасово окупованій території, на 

лінії зіткнення або непридатного для проживання; 

9) будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім’ї на 1 число 

місяця, з якого призначається субсидія, має на депозитному банківському 



рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 100 тис. гривень, про що 

зазначається в декларації; 

10) будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім’ї протягом 12 

місяців перед зверненням за призначенням субсидії, призначенням житлової 

субсидії без звернення здійснив купівлю іноземної валюти, а також 

банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень. 

 

Сім’ям, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-

2021 років, житлова субсидія з травня 2021 року на наступний термін 

перепризначалася автоматично без особистого звернення громадян, крім 

трьох категорій сімей, на підставі інформації Міністерства фінансів України 

за результатами проведеної верифікації даних щодо одержувачів житлових 

субсидій та членів їх сімей (наявність у власності житлових приміщень, 

транспортних засобів, депозитних рахунків та інше). 

Житлова субсидія за травень-червень 2021 року нарахована автоматично 

у червні поточного року після отримання даних за результатами верифікації 

від Міністерства фінансів України, наданих даних щодо наявної 

заборгованості за житлово-комунальні послуги від підприємств-надавачів 

послуг та інших даних 6850 сім’ям. 

Припинено нарахування субсидії: 

375 сім’ям за результатами верифікації, з яких 

-у 24 домогосподарств виявлено  депозитні банківські рахунки  кошти у 

сумі, що перевищує 100 тис. гривень, 

- у 32 домогосподарств будь-хто із складу домогосподарства або членів 

їх сім’ї мають у власності більш ніж одне житлове приміщення (квартиру, 

будинок), 

- у 56 домогосподарств будь-хто із складу домогосподарства або членів їх 

сім’ї протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії без 

звернення здійснив купівлю іноземної валюти, а також банківських металів 

на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень, 

- у 39 домогосподарств будь-хто із складу домогосподарства або членів їх 

сім’ї здійснив покупку на суму більше 50 тис. грн. протягом 12 місяців перед 

призначенням субсидії без звернення, 

- у 46 домогосподарствах виявлено, що будь-хто із складу 

домогосподарства або членів їх сім’ї мають у власності: транспортний засіб, 

з дати випуску якого минуло менше 5 років; більше ніж один транспортний 

засіб, з року випуску якого минуло менше 15 років (крім мопеда і причепа). 

257 сім’ям, які мали заборгованість за житлово-комунальні послуги. 

В період з травня по вересень 2021 р. управлінням було прийнято 2297 

заяв щодо призначення, проведення перерахунку призначеної субсидії.  

На кінець неопалювального періоду 9321 домогосподарство  перебували 

на обліку як отримувачі субсидії. 

Прийом документів для призначення житлових субсидій проводиться на 

рівні: 

 уповноважених осіб старостинських округів;  

 управлінням соціального захисту населення. 



Нові заяву та декларацію для призначення субсидії на наступний термін 

з травня поточного року подавали: 

- сім’ї, яким субсидія надавалася у грошовій безготівковій формі (тобто, 

субсидія не виплачувалась безпосередньо одержувачу готівкою, а 

перераховувалась на рахунки організацій-надавачів житлово-комунальних 

послуг через АТ «Ощадбанк») - 197; 

- сім’ї, яким субсидія призначалась за фактичним місцем проживання 

осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи) - 50; 

- сім’ї, яким субсидія призначалась без урахування окремих осіб з числа 

зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем 

реєстрації (на фактично проживаючих осіб) - 600. 

  Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця 

звернення (у 2021 році з травня - у разі звернення за призначення субсидії 

протягом травня-вересня 2021 року) до дати закінчення опалювального 

сезону і розраховується:  

на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;  

на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня. 

Житлова субсидія на оплату послуг з централізованого, автономного та 

індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні з урахуванням 

тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня, включно. При 

поданні заяви протягом жовтня-листопада, субсидію буде розраховано з 

жовтня поточного року. 

Субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива та 

скрапленого газу призначається на календарний рік. З січня по жовтень 2021 

р. за субсидією на тверде паливо та скраплений газ звернулися 185 сімей, 157 

з яких призначено субсидію, в тому числі 26 домогосподарствам міста, 131 

домогосподарству сільської місцевості . Середній розмір субсидії на одне 

домогосподарство склав 4501,7 грн., в тому числі місто 5254,31 грн, 

домогосподарства сільської місцевості 4352,32 грн. 

 

Станом на 31 жовтня  2021 року управлінням проведено розрахунок 

субсидії на опалювальний період 9658 домогосподарствам, з яких у 1500 

домогосподарств розмір субсидії склав «0» грн.  Середній розмір субсидії для 

домогосподарства склав 971,3 грн., в тому числі місто 1009,18 грн., для 

домогосподарств сільської місцевості 884,2 грн.  

Нараховано за жовтень субсидій на суму 8021,6 тис.грн., в тому числі 

місто 1408,4 тис.грн,  для домогосподарств сільської місцевості 1036,1 

тис.грн. 

При призначенні субсидії враховувався дохід членів домогосподарства за 

I-II квартали поточного року. Непрацюючим пенсіонерам, які в останньому 

місяці періоду, за який враховуються доходи, не мали інших доходів, крім 

пенсії, до доходу враховується пенсія за місяць, що передує місяцю, 

попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія. У разі 

призначення субсидії з початку опалювального сезону – за серпень. 



Особам, які не мали доходів, або їх розмір менше мінімальної заробітної 

плати, та/або такі особи не сплатили ЄСВ, дохід враховується у розмірі 

мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються 

доходи. 

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему 

оподаткування, до сукупного доходу за кожний місяць враховується: для 

платників єдиного податку І групи - однієї мінімальної заробітної плати; ІІ 

групи - двох розмірів мінімальної заробітної плати; ІІІ групи - трьох розмірів 

мінімальної заробітної плати.  

За жовтень поточного року звернулися за призначенням субсидії  924 

домогосподарства. 

На виконання Закону України «Про верифікацію та моніторинг 

державних виплат» управлінням проводиться робота в частині здійснення 

контролю за цільовим використанням державних коштів, спрямованих на 

надання соціальних гарантій, а саме: 

-проведення своєчасного та 100-відсоткового опрацювання рекомендацій, 

наданих Міністерством фінансів України за результатами проведеної 

верифікації державних виплат,  

-проведення превентивної верифікації по кожному одержувачу житлової 

субсидії, члену домогосподарства з урахуванням яких призначено субсидію, 

та членів їх сім’ї за новими (повторними) зверненнями перед винесенням 

рішення про призначення житлової субсидії, після автоматичного 

перепризначення житлових субсидій,  на наступний термін –з травня 

відповідного року. 

За 2020-2021 рік управлінням опрацьовано 12144 рекомендацій, наданих 

Міністерством фінансів України, виявлено 70 випадків надання 

недостовірної інформації, з яких: 

- неподання даних про транспортні засоби – 7 випадків , 

- неподання даних про членів домогосподарства  при призначенні 

субсидії – 55 випадків, 

- неподання даних про набуття права власності – 6 випадків. 

З метою вжиття заходів щодо недопущення нецільового використання 

коштів державного бюджету управлінням проведено перерахунки раніше 

призначених житлових субсидій з урахуванням виявлених обставин, 

обраховано суми надмірно виплачених коштів, які за 2020-2021 рік склали  

939  тис.грн, повідомлено заявників про необхідність повернення надмірно 

виплачених коштів та повернуто до державного бюджету 532,7 тис. 

грн. Робота по проведенню перевірки даних при призначенні субсидії 

проводиться постійно.  

  

 

Начальник управління                                                   Віктор ЩЕРБАК 

 

 

 


