
_________________________________________ 
(найменування структурного підрозділу 

_________________________________________ 
з питань соціального захисту населення) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії 

Розділ I. Загальні відомості 

1. ______________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

2. Характеристика житлового приміщення/будинку:  
загальна площа ____ кв. метрів; опалювальна площа ____ кв. метрів; будинок індивідуальний чи 

багатоквартирний (необхідне підкреслити); кількість поверхів у будинку ________ 

3. Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у жит-

ловому приміщенні/будинку  

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Дата  

народження 

Серія  

та номер 

паспорта 

Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або 

серія та номер паспорта (для 

осіб, які мають відмітку у паспорті 

про право здійснювати платежі за 

його серією та номером) 

Примітки 

     

     

     

Розділ II. Всі види доходів фактично проживаючих у житловому приміщенні/будинку 

осіб, які зареєстровані (не зареєстровані — для орендарів), за період з ________ 20__ р. 

до __________ 20__ року  

Прізвище, ініціали 

Відомості про доходи 

Вид доходу 

Найменування організації, де отримує дохід 

(для фізичних осіб — підприємців — група 

платника єдиного податку) 

   

   

   

Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на 

суму, що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед звернен-

ням за призначенням житлової субсидії 

Прізвище, ініціали 
Вид придбаного майна, то-

варів або оплачених послуг 
Вартість, гривень 

Дата придбання майна, то-

варів або оплати послуг 

    

    

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомо-

стей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщен-

ні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні житлової суб-

сидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перера-

ховану (виплачену) суму житлової субсидії. 

               ________________________            ____ ______________ 20___ р. 

                     (підпис заявника) 

 



ЯК ЗАПОВНИТИ ДЕКЛАРАЦІЮ 

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКУ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДОХОДИ І ВИТРАТИ 

ОСІБ,ЯКІ ЗВЕРНУЛИСЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ 

Декларацію заповнює особа за місцем реєстрації (або особа, яка орендує житло і 

фактично сплачує вартість одержуваних послуг. 

У правому верхньому куті зазначається назва місцевого управління соціального захисту 

населення до якого подається Декларація. 

У розділі І: 

У позиції 1 вказуються прізвище, ім’я по батькові особи, яка звертається. 

У позиції 2 необхідно зазначити загальну та опалювальну площу житлового приміщення 

(кв. метрів), кількість поверхів у будинку, а також підкреслити тип будинку: індивідуальний 

чи багатоквартирний. 

У позиції 3 вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні 

(або фактично проживаючих – для осіб, які орендують житло і вказані у договорі оренди, 

або для індивідуальних забудовників, будинки яких не прийняті в експлуатацію), яким на-

раховується плата за житлово-комунальні послуги із зазначенням прізвища, ім’я по бать-

кові, дати народження, серії та номера паспорта, ідентифікаційного номера (за наяв-

ності) таких осіб. У графі «Примітки» можливо зазначити, що конкретна особа не про-

живає і їй не нараховується плата за житлово-комунальні послуги. 

У розділі ІІ: 

заповнюються відомості про всі види доходів (заробітна плата, пенсія, допомога, стипе-

ндія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового 

договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу 

майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції тощо) осіб, зареєстрова-

них у житловому приміщенні (або фактично проживаючих, зазначених у договорі орен-

ди), за попередній календарний рік. 

Звертаємо увагу, що у Декларації непотрібно вказувати розмір доходу, а зазначається 

лише вид доходу та найменування організації, де отримано такий дохід, а для фізичних 

осіб-підприємців – група платника єдиного податку. 

У розділі ІІІ: 

вказується інформація про осіб, які здійснили одноразову купівлю майна або оплату 

послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на 

час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень із зазначенням виду, вартості, дати здій-

снення купівлі (оплати) майна або послуг. 

Відомості, зазначені у Декларації, засвідчуються підписом особи, а також зазначається 

дата заповнення Декларації. 
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