
21. Призначення житлових субсидій.  
  
1. Адміністративний орган (виконавчий орган), що надає 

послугу 

 84000, смт. Олександрівка, пл..Жовтнева, б.2 Управління праці та 

соціальниого захисту населення Олександривської районної державної 

адміністрації  (надалі „Управління”)Відділ прийому громадян, прийняття 

рішень, автоматизованої обробки громадян  управління праці та соціального 

захисту населення Олександрівської райдержадміністрації 

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної 

послуги 

Громадяни,  які  проживають  у  житлових приміщеннях (будинках) 

державного  та  громадського  житлового  фонду,  в  тому  числі  у 

гуртожитках, - на оплату користування житлом; приватного житлового фонду  

та  фонду  житлово-будівельних (житлових) кооперативів – на оплату   

утримання  житла;  житлового  фонду  незалежно  від  форм власності  -  на  

оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива, за наявності різниці між розміром плати за 

житлово-комунальні послуги,  скраплений газ,  тверде та рідке пічне  

побутове  паливо  у  межах  норм  споживання з урахуванням пільг, які 

надаються відповідно до  чинного законодавства і обсягом визначеного 

Кабінетом Міністрів України  обов'язкового  відсотка  платежу. 

3. Перелік документів, необхідних для надання 

адміністративної послуги 
1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, форма якої 

затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 215 

від 08.06.06 р. 

2.Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за 

призначенням усіх видів соціальної допомоги, форма якої затверджена 

наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 204 від 

22.07.2003р. 

3. Довідка про доходи кожної зареєстрованої особи, на яку нараховується 

плата за житлово-комунальні послуги за шість (дванадцять) місяців до місяця 

звернення, встановленого зразка. 

4. Копія трудової угоди для осіб, які працюють у фізичних осіб - суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

5. Довідка про одержані аліменти за шість (дванадцять) місяців до місяця 

звернення, встановленого зразка. 

6. Довідка про розмір земельної ділянки, виділеної для ведення особистого 

селянського господарства, городництва, сінокосіння та випасання худоби та 

земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі (надається в 



разі декларування заявником наявності такої ділянки). Допускається копія 

документа, який підтверджує розмір земельної ділянки, у випадку здачі землі 

в оренду – копію договору оренди земельної частки (паю) та доходи від здачі 

землі в оренду. 

7. Довідка про наявність у володінні (користуванні) дружини (чоловіка, 

неповнолітніх дітей) у сукупності більше ніж одного житлового приміщення. 

(надається в разі декларування заявником наявності іншого житлового 

приміщення). 

Крім того необхідно пред’явити:  

1. Документ, який посвідчує особу (паспорт для повнолітніх осіб, свідоцтво 

про народження, для дітей до 16 років). 

2. Ідентифікаційні номери зареєстрованих  осіб, старших 16 років. 

3. Трудові книжки для непрацюючих громадян. 

4. Будинкова книга (для приватних будинків і приватизованих квартир). 

5. Правовстановлюючий документ на житло (для приватних будинків і 

приватизованих квартир). 

6. Пенсійне посвідчення. 

4. Склад і послідовність дій одержувача та 

адміністративного органу, опис етапів надання 

послуги: 

4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної 

послуги 

 

 

 

 

4.2. Послідовність дій адміністративного органу 

 

 

 

1. Отримання консультації, запис на прийом. 

2. Подання заяви з документами. 

3. У разі необхідності – донесення документів. 

4. Отримання допомоги на рахунок. 

 

1. Консультація. Прийом заяви з документами. 

2. Реєстрація заяви у журналі реєстрації прийняття заяв. 

3. Визначення повноти поданих документів, правильність їх оформлення. 

4. Формування реєстру передачі справ у відділ призначення державних 

допомог. 

5. Формування справи та прийняття рішення про призначення субсидії та 

його реєстрація в журналі про прийняття рішень (ф-10). 

6. Розрахунок  доходу, визначення категорії, відсотку платежу, передача 

справи для введення на МОЦ. 

7. Перевірка правильності введення МОЦ інформації, яка міститься в заяві. 

8. Перевірка правової сторони прийнятого рішення. 

9. Затвердження прийнятого рішення. 



10. Формування реєстрів отримувачів субсидій і prise. 

11. Перевірка дотримання методики розрахунку (акти перевірки розрахунків 

субсидії). 

12. Формування архіву реєстрів отримувачів субсидій. 

13. Затвердження реєстрів отримувачів субсидій. 

14. Звіт. 

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а 

також до строків здійснення дій, прийняття рішень у 

процесі надання адміністративної послуги 

    Термін розгляду заяви із документами - протягом 10 днів з дня звернення.  

  

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні 

адміністративної послуги 

1. Подані не всі необхідні документи.  

2. Неповнолітні діти, маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні 

(будинку) самі. 

У житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані працездатні громадяни 

працездатного віку, які не працювали і не навчалися за денною формою у 

вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних 

навчальних закладах протягом трьох місяців, що передують місяцю 

звернення за призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми 

до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що 

потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку 

лікувально-консультаційної комісії, але не більш як до досягнення ними 

шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років 

і зайняті доглядом за ними; громадян, що доглядають за інвалідами І групи 

або дітьми-інвалідами віком до 16 років, а також за особами, які досягли 80-

річного віку), та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, 

що шукають роботу. 

3. Будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким 

нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців 

перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю земельної 

ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), 

будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або 

оплатив послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або 

автомобіль, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі 

мобільного) зв’язку тощо, крім житлово-комунальних послуг у межах норм 

споживання та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням 

життєдіяльності, на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну 

величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб. Попри цьому 



враховується прожитковий мінімум, установлений та затверджений 

відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» осіб, які належать 

до основних соціальних і демографічних груп населення. 

4. Під час вибіркового обстеження матеріально-побутового умов сім’ї 

державним соціальним інспектором з’ясовано, що будь-хто із складу 

зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується 

плата за житлово-комунальні послуги, має додаткові джерела для існування, 

не зазначені у декларації про доходи та майно (здає у найм (оренду) житлове 

приміщення (будинок) або його частину; працює без оформлення трудових 

відносин у встановленому порядку; отримує дохід від утримання худоби, 

птиці, інших тварин, дохід від народних промислів, використання наявної 

сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо). 

5. Уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному 

та громадському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, 

власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий 

рахунок, або будь-яка особа, що зареєстрована разом з ним у житловому 

приміщенні (будинку), здає за договором у найм або в оренду житлове 

приміщення (будинок). 

6. Уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному 

та громадському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, 

власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий 

рахунок, та особи, які зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні 

(будинку), мають у своєму володінні (користуванні) чи володінні 

(користуванні) дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей) у сукупності більше 

ніж одне житлове приміщення (будинок), загальна площа яких у сумі 

перевищує встановлені норми володіння чи користування загальною площею 

житла (21 кв.м. на наймача і кожного зареєстрованого в житловому 

приміщенні та додатково 10,5 кв.м. на всіх тут зареєстрованих). 

7. Не минуло року з місяця придбання житлового приміщення (будинку). 

8. Уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному 

та громадському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, 

власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий 

рахунок, та особи, які зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні 

(будинку), мають у своєму володінні чи володінні дружини (чоловіка, 

неповнолітніх дітей) більше одного автомобіля, транспортного засобу, 

(механізму). При цьому не враховуються транспортні засоби, які згідно із 



законодавством не є об'єктами оподаткування (за винятком тракторів на 

гусеничному ходу). 

9. Після закінчення терміну отримання субсидії особи визнані в 

установленому порядку безробітними, за інформацією центрів зайнятості 

порушували законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму 

працевлаштуванню протягом останніх трьох місяців до місяця звернення. 

10. Особа, яка зареєстрована в житловому приміщенні (будинку) не є  

уповноваженим власником (співвласником) житла, наймачем житла у 

державному та громадському житловому фонді, членом житлово-

будівельного кооперативу, власником (співвласником) житлового 

приміщення. 

11. Повторно подано довідки про відсутність доходів у окремих працездатних 

громадян, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), крім осіб, що 

навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівнів 

акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, та осіб, які 

одержують допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку, за трьома і більше дітьми до 16 років, за інвалідом І групи або особою, 

яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом  

віком до 16 років, а також допомогу по безробіттю, перебувають на обліку в 

центрах зайнятості як такі, що шукають роботу, а також визнаних в 

установленому порядку безробітними, які за інформацією центрів зайнятості 

не порушували законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму 

працевлаштуванню протягом останніх трьох місяців, або якщо 

середньомісячний розмір доходів залишається меншим від 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 

12. За призначенням субсидії звертаються індивідуальні забудовники, 

будинки яких не прийняті в експлуатацію, але вони сплачують вартість 

одержуваних житлово-комунальних послуг. 

13. Несплата обов’язкового відсотку платежу в попередній термін отримання 

субсидій. 

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач Призначення житлових субсидій. 

8. Інформація про платність або безоплатність надання 

адміністративної послуги та розмір плати за її 

надання, якщо плата передбачена 

Безоплатно  

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо 

забезпечують надання адміністративної послуги, 

Вимоги встановлені наказом Мінпраці України від 23.05.2005р. №183 «Про 

впровадження в місцевих органах праці та соціального захисту населення 



включаючи вимоги до їх кваліфікації єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх 

видів соціальної допомоги». 

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з 

урахуванням його транспортної і пішохідної 

доступності 

Вимоги встановлені наказом Мінпраці України від 23.05.2005р. №183 «Про 

впровадження в місцевих органах праці та соціального захисту населення 

єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх 

видів соціальної допомоги». 

 

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок 

прийому одержувачів, у тому числі можливість 

отримання бланків запитів про надання 

адміністративної послуги та їх реєстрації тощо 

понеділок – четвер : 08.00-16.00 

п’ятниця                    08.00-16.00 

12. Черговість надання адміністративної послуги 

(здійснення дій та прийняття рішень) за умови 

перевищення попиту на адміністративну послугу над 

можливістю її надання без очікування, у тому числі 

терміни та умови очікування надання адміністративної 

послуги 

Здійснюється попередній запис на прийом до спеціалістів за телефоном 

(23860) та безпосередньо у інформатора . 

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача 

під час звернення за одержанням та під час надання 

адміністративної послуги 

Інформація про порядок звернення розміщена  на інформаційних стендах  

14. Особливості надання адміністративної послуги особам 

похилого віку та інвалідам тощо 

Приміщення управління облаштоване засобами безперешкодного доступу для 

маломобільних груп населення. Обслуговування інвалідів I групи (одиноко 

проживаючих), громадян, які за станом здоров’я не можуть виходити за межі 

житла, проводиться на дому за попереднім телефонним записом (23860). Для 

зручності громадян всі відділи, які задіяні у прийомі розміщено на першому 

поверсі.  

15. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на 

недотримання Стандарту 

Прийняте рішення може бути оскаржено у порядку їх підлеглості у вищестоящі 

органи або у судовому порядку. 

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої 

адміністративної послуги і відшкодування 

одержувачеві збитків 

----------------------------------- 

17. Інше.  

Перелік нормативно-правових актів. 

Постанова 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»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 „Про новий 



розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі 

надання житлової субсидії ”,  

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України  

від 15.11.01. №486/202/524/455/3370 «Про затвердження Методики обчислення 

сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги». 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.06 № 345 

«Про затвердження інструкції щодо порядку оформлення і введення особових 

справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги». 

 


