
_________________________________________ 
(найменування структурного підрозділу 

_________________________________________ 
з питань соціального захисту населення) 

ЗАЯВА 

про призначення житлової субсидії 
Від ___________________________________________________________________________ 

                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові) 

зареєстроване (для орендарів — фактичне) місце проживання: _________________ 

контактний телефон _____________________ паспорт: серія  _____ № _______________ 

______________________________________________________________ ___ __________ ___ р. 
(ким і коли виданий) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________________ 
(крім осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) 

Прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива (необхідне підкреслити). 

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які 

зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку 

Вид послуги Номер особово-

го рахунка 

Найменування організації, 

що надає послуги 

Примітки 

Утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій 

   

Управління багатоквартир-

ним будинком 

   

Газопостачання    

Централізоване постачання 

холодної води 

   

Централізоване постачання 

гарячої води 

   

Водовідведення    

Централізоване опалення    

Електропостачання    

Вивезення побутових відходів    

У разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення 

місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ни-

ми комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними органами 

або утвореною ними комісією (необхідне підкреслити). 

Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому примі-

щенні/будинку, даємо згоду на обробку персональних даних про сім'ю, доходи, 

майно, що необхідні для призначення житлової субсидії, та оприлюднення відо-

мостей щодо її призначення. 

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії 

(зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають), переліку отриму-

ваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг 

на суму, що перевищує 50 тис. гривень), зобов'язуюся протягом місяця повідоми-

ти про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. 
 

___ ___________ 20__ р.                                    __________________ 
                                         (підпис) 

 

 



ЯК ЗАПОВНИТИ ЗАЯВУ НА СУБСИДІЮ 

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКУ ЗАЯВИ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВОЇ 

СУБСИДІЇ 

1. Заяву заповнює особа за місцем реєстрації (або особа, яка орендує житло і факти-

чно сплачує вартість одержуваних послуг). Особи, які орендують житло, додають до 

Заяви договір найму (оренди) житла. 

2. У правому верхньому куті має бути зазначено назва місцевого управління соціально-

го захисту населення, до якого подається Заява. 

3. У заяві зазначаються відомості про особу: прізвище, ім’я по батькові, зареєстроване 

місце проживання (для орендарів – фактичне місце проживання) із зазначенням ад-

реси житла: поштовий індекс, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири), 

контактний номер телефону, реквізити паспорта громадянина України (серія, но-

мер, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(ідентифікаційний номер). 

4. У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію: 

 на оплату житлово-комунальних послуг; 

 на придбання твердого палива та скрапленого газу (у разі коли житлове примі-

щення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення). 

Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та кому-

нальними послугами, необхідно підкреслити все. 

5. У Заяві необхідно вказати відомості про житлово-комунальні послуги, якими користу-

ється сім’я, зокрема: 

 у графі «Номер особового рахунку» – номер особового рахунку, який міститься у 

договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій кни-

жці) на оплату відповідної послуги; 

 у графі "Найменування організації, що надає послуги" – назву організації, що міс-

титься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахун-

ковій книжці) на оплату відповідної послуги; 

 у графі "Примітки" зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме: 

"є лічильник" або "немає лічильника". 

6. У Заяві необхідно відмітити чи розглядати питання призначення субсидії комісією, 

створеною місцевими органами влади, що здійснюється на підставі обстежен-

ня умов проживання сім’ї. 

Рішення про призначення субсидії комісією приймається у таких випадках: 

 на збільшену понад норму площу житла непрацездатним особам; 

 у складі сім’ї є особи які зареєстровані але не проживають у житловому примі-

щенні; 

 за фактичним місцем проживання особі, яка орендує житло на підставі договору 

оренди; 

 зареєстровані у житловому приміщенні особи сплачують за житлово-комунальні 

послуги на розділені особові рахунки; 

 сім’я протягом 12 місяців перед зверненням здійснила одноразову покупку або 

оплатила послуги на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тис гривень. 

7. Відомості, зазначені у Заяві, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата 

заповнення Заяви. 

Звертаємо увагу, що для громадян, які вже одержують субсидію, додатково надавати 

документи для її призначення не потрібно. 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP090480.html

