
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 28 лютого 2015 р. N 106 

Київ 

Про удосконалення порядку надання житлових субсидій 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 

2. Затвердити згідно з додатками 1, 2 форми бланків: 

заяви про призначення житлової субсидії; 

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

3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства, Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з Міністерством 

інфраструктури забезпечити до 15 квітня та до 1 листопада 2015 р. виготовлення 

підприємствами, що надають послуги з газопостачання, електропостачання та 

централізованого опалення, бланків заяви про призначення житлової субсидії та 

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

доставку їх споживачам. 

4. Особам, які отримували житлову субсидію протягом опалювального періоду 2014/15 

року, субсидія на наступний період призначається на підставі раніше поданих документів. 

5. Збільшити граничну чисельність працівників структурних підрозділів з питань 

соціального захисту населення обласних, районних державних адміністрацій згідно з 

додатком 3. 

Міністерству фінансів під час опрацювання змін до Державного бюджету України на 2015 

рік передбачити відповідні видатки на утримання додаткової чисельності зазначених 

працівників. 

6. Ця постанова набирає чинності з 1 травня 2015 року, крім пункту 3, який набирає 

чинності з дня опублікування. 

  

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК 

 

 

Інд. 21 

  



 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

1. У Положенні про порядок призначення та надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 "Про спрощення порядку надання 

населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 

1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 

683; 1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178, N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20, 

ст. 881, N 52, ст. 2373; 2002 р., N 51, ст. 2290; 2003 р., N 9, ст. 397, N 45, ст. 2362; 2004 р., 

N 30, ст. 2020; 2006 р., N 50, ст. 3327; 2007 р., N 39, ст. 1552; 2009 р., N 37, ст. 1251, N 42, 

ст. 1410; 2010 р., N 55, ст. 1869, N 71, ст. 2561; 2011 р., N 22, ст. 914, N 55, ст. 2213, N 71, 

ст. 2684; 2012 р., N 7, ст. 249; 2013 р., N 21, ст. 705; 2014 р., N 73, ст. 2064): 

1) у пункті 2: 

абзац третій після слів "побутове паливо і природний газ" доповнити словами "або 

природний газ і електроенергія"; 

абзац п'ятий після слів "відповідність вимогам нормативно-правових актів" доповнити 

словами ", проведених організаціями, які здійснюють обслуговування таких мереж"; 

2) абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції: 

"3. Призначення субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюється 

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у 

містах Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у 

містах (у разі їх створення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту 

населення)."; 

3) пункт 4 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту: 

"Соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними 

послугами встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з 

конкретних обставин субсидії можуть призначатися структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення непрацездатним особам, які проживають самі, на 

понаднормову площу житла за рішеннями районних, районних у містах Києві і 

Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх 

створення) рад або комісій, які ними утворюються. Рішення про призначення 

(непризначення) субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження 

матеріально-побутових умов сім'ї і переглядається у разі зміни складу осіб, 

зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування таких осіб або виникнення в них 

інших джерел доходів. Положення про комісії затверджують органи, які їх утворили.". 

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим; 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів 

України 

від 28 лютого 2015 р. N 106 



4) у пункті 5: 

підпункти 1 - 4 виключити; 

у підпункті 5: 

перше речення викласти у такій редакції: "5) будь-хто із зареєстрованих у житловому 

приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за 

житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням 

субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, 

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

матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, 

ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), 

телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг у межах 

соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними 

послугами та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка 

на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень."; 

друге речення виключити; 

підпункт 6 після слова "осіб" доповнити словами "(осіб, які фактично проживають)"; 

5) у першому реченні абзацу першого пункту 5
 1

 слова "та виконавчих органів міських і 

районних рад" замінити словами ", виконавчих органів міських, районних у містах (у разі 

їх створення) рад"; 

6) пункт 6 після слів "на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації" доповнити 

словами ", або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому 

приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, і на яку відкрито 

особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг (далі - орендар)"; 

7) у пункті 7: 

абзац перший після слів "житловому приміщенні (будинку) осіб" доповнити словами 

"(осіб, які фактично проживають)"; 

абзаци другий і третій пункту 7 викласти у такій редакції: 

"Кількість зазначених осіб та їх соціальний статус визначається на початок місяця, в 

якому надійшло звернення за призначенням субсидії, а у разі повторного призначення 

субсидії на наступний період - на початок місяця, з якого призначається субсидія. 

У разі коли обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними 

засобами обліку, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у 

житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому проживають, на підставі 

рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі держадміністрацій та виконавчих 

органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або утворених ними комісій 

та актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. Під час прийняття рішень у таких 

випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність 

осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування 

особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, 

навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату 

житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку)."; 

8) пункти 8, 12 і 13 викласти у такій редакції: 



"8. Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з отриманих 

особами доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб, інформацію про які 

зазначено у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням 

житлової субсидії, а для призначення субсидії на наступний період - доходів, відомості 

про які надаються ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, 

вищими навчальними закладами у порядку, визначеному пунктом 13 цього Положення, а 

також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачуються структурними 

підрозділами з питань соціального захисту населення (крім частини допомоги при 

народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при 

усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово)."; 

"12. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

призначається на основі середньомісячного сукупного доходу осіб, зазначених у пункті 7 

цього Положення, а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива - на основі річного доходу осіб за попередній календарний рік. 

Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші 

три квартали попереднього року, в інших випадках - за попередній календарний рік. 

За бажанням громадян субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг призначається на основі середньомісячного (за шість місяців, що 

передують місяцю звернення) сукупного доходу осіб, зазначених у пункті 7 цього 

Положення, після подання довідок про доходи таких осіб за зазначений період за 

формами, затвердженими Мінсоцполітики. 

Для обчислення доходу непрацюючих громадян, яким призначено пенсію вперше або 

якщо вони залишили роботу в період, за який враховуються доходи, і не мають інших 

доходів, крім пенсії та доходів від особистого селянського господарства, в сукупному 

доході на розсуд пенсіонера враховується дохід за зазначений період або розмір 

призначеної щомісячної пенсії. 

Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у 

загальноосвітніх, вищих навчальних закладах; осіб, призваних на строкову військову 

службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний 

дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий 

період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний 

дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у 

відповідному періоді. 

Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати (допомоги при 

народженні (усиновленні) дитини, до досягнення дитиною трирічного віку, по догляду за 

інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом віком до 

18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а 

також компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги і мають право на 

отримання субсидії, у тому числі на підставі рішень комісій, під час визначення сукупного 

доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) (осіб, які фактично 

проживають), враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат. 

13. Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або 

іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту 

населення за місцем реєстрації (орендарі - за місцем проживання): 

заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які 

звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими формами; 



довідки про доходи - у випадках, передбачених абзацом третім пункту 12 цього 

Положення; 

договір найму (оренди) житла (за наявності). 

Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані поштою структурному підрозділу з 

питань соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника (орендарі - за місцем 

проживання). 

Забороняється вимагати від громадян документи, що не передбачені цим Положенням. 

Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули 

або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її 

розміру. 

Для нарахування субсидій на запит структурних підрозділів з питань соціального захисту 

населення у п'ятиденний строк з дня його отримання подаються відомості про: 

склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб - житлово-експлуатаційними 

організаціями або іншими органами, що визначені місцевими органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування; у сільській місцевості - сільські (селищні) ради; 

забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами за формами, 

затвердженими Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і 

Севастопольською міськими держадміністраціями, в яких зазначається вартість послуг у 

межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування комунальними 

послугами в опалювальний і неопалювальний періоди, - житлово-експлуатаційними 

організаціями, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, об'єднаннями 

співвласників багатоквартирного будинку та організаціями, що надають житлово-

комунальні послуги; 

доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків - ДФС у порядку, 

встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном; 

суми пенсійних виплат осіб, пенсії яким призначені відповідно до Закону України "Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (крім 

військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей), а також осіб, які отримують 

пенсії не за місцем реєстрації - Пенсійним фондом України. 

Інформація про суми пенсійних виплат осіб (крім осіб, пенсії яким призначені відповідно 

до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 

деяких інших осіб") одержується структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення за результатами обміну електронними базами даних відповідно до 

пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 497 "Про 

забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного 

фонду" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814). 

Для нарахування субсидії можуть використовуватися відомості про доходи та розміри 

платежів у вигляді списків, довідок, даних на електронних носіях інформації, одержаних 

від служб зайнятості населення, житлово-експлуатаційних організацій, житлово-

будівельних (житлових) кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирного 

будинку, організацій, що надають житлово-комунальні послуги та здійснюють 

нарахування плати за житлово-комунальні послуги за договорами з підприємствами 

(інформаційно-обчислювальні центри, розрахункові центри, центри нарахування плати за 

житлово-комунальні послуги тощо). 



Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення мають право робити запити 

та безоплатно отримувати у строк до 15 календарних днів від ДФС, Державтоінспекції, 

інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб'єктів 

господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, 

вищих навчальних закладів, фондів соціального страхування інформацію, необхідну для 

призначення субсидій та проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, 

які звертаються за призначенням субсидій. 

У разі подання документів, передбачених цим пунктом, у неповному обсязі субсидія 

призначається за умови надходження протягом місяця з дня подання (відправлення) заяви 

усіх необхідних документів. 

Рішення про призначення (непризначення) субсидії приймається протягом десяти днів 

після подання заяви та отримання відомостей, визначених абзацами восьмим - 

дванадцятим цього пункту."; 

9) у пункті 14: 

у першому реченні абзацу першого слова "шість місяців" замінити цифрами і словами "12 

місяців з місяця звернення за її призначенням"; 

абзаци третій - шостий викласти у такій редакції: 

"У разі звернення із заявою про призначення субсидії протягом двох місяців з початку 

опалювального періоду (з дати зміни цін і тарифів на житлово-комунальні послуги) як 

виняток субсидія призначається з початку опалювального періоду (з місяця, в якому 

відбулися такі зміни). 

Після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального 

захисту населення здійснюють розрахунок субсидії на наступний період (12 місяців, 

календарний рік) для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому 

відповідному періоді. Для цього структурні підрозділи з питань соціального захисту 

населення збирають необхідну інформацію у порядку, передбаченому пунктом 13 

Положення, без звернення громадянина і протягом десяти днів після отримання зазначеної 

інформації приймають рішення щодо призначення (непризначення) субсидії та письмово 

інформують про прийняте рішення громадян, які зверталися. 

У разі коли оплата послуг з централізованого опалення проводиться лише в опалювальний 

період або за двоставковим тарифом, або для індивідуального опалення використовується 

природний газ (електроенергія), розмір субсидії розраховується окремо на опалювальний і 

неопалювальний періоди. 

Громадянин, якому призначено субсидію, зобов'язаний протягом місяця поінформувати 

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення про зміни у складі 

зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі - про осіб, які фактично 

проживають), їх соціального статусу, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних 

послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів 

або оплату послуг, передбачених підпунктом 5 пункту 5 цього Положення, шляхом 

подання відповідних документів."; 

доповнити пункт після абзацу десятого новими абзацами такого змісту: 

"коли початок (закінчення) опалювального періоду встановлений не з першого числа (не 

до останнього числа) місяця - виходячи з вартості послуг з централізованого опалення, 

газо- та електропостачання для індивідуального опалення з урахуванням кількості днів 

опалювального періоду; 



отримання від ДФС за запитом уточненої інформації про доходи осіб, зазначених у пункті 

7 цього Положення (крім субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива).". 

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами 

тринадцятим - сімнадцятим; 

абзац тринадцятий виключити; 

перше речення абзацу п'ятнадцятого після слів "не більше встановленої соціальної норми 

житла" доповнити словами і цифрою "(крім випадків призначення субсидії на 

понаднормову площу житла відповідно до пункту 4 цього Положення)"; 

доповнити пункт абзацами такого змісту: 

"Якщо норми споживання комунальних послуг, що затверджені органами місцевого 

самоврядування, є меншими, ніж соціальні нормативи користування комунальними 

послугами, для розрахунку субсидій застосовуються: 

соціальні нормативи користування комунальними послугами (за наявності засобів обліку); 

норми споживання, затверджені органами місцевого самоврядування (за відсутності 

засобів обліку)."; 

10) у другому реченні абзацу третього пункту 15 слова "оплата обов'язкової частки 

платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період" замінити словами "оплата 

послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу домогосподарства, на наступні 

розрахункові періоди"; 

11) у пункті 20: 

у першому реченні абзацу другого після слів "житлово-комунальні послуги, якщо" 

доповнити словами "змінився власник особового рахунка або"; 

абзац п'ятий виключити; 

в абзаці восьмому слова "набуття права власності на житло (житлове приміщення) іншою 

особою, яка не була в ньому зареєстрована" замінити словами і цифрами "зміни, зазначені 

у пункті 14 цього Положення,", а після слів "повертається ним" доповнити словами "у 

подвійному розмірі"; 

12) у тексті Положення слова "органи праці та соціального захисту населення" в усіх 

відмінках і формах числа замінити словами "структурні підрозділи з питань соціального 

захисту населення" у відповідному відмінку і числі. 

2. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. 

N 1156 "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової 

субсидії" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1129; 1999 р., N 20, ст. 886; 2000 р., 

N 5, ст. 178; 2003 р., N 21, ст. 932; 2007 р., N 2, ст. 69; 2010 р., N 55, ст. 1869, N 71, ст. 

2561; 2011 р., N 53, ст. 2116; 2014 р., N 73, ст. 2064) слова "за попередні шість місяців, що 

передують місяцю звернення" виключити, а слова "середньомісячного сукупного доходу 

за попередній календарний рік" замінити словами "сукупного доходу за попередній 

календарний рік". 

  



 

 

ЗАЯВА  

про призначення житлової субсидії 

Від __________________________________________________________________________________ 
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 

зареєстроване (для орендарів - фактичне) місце проживання: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

контактний телефон ______________________________________ паспорт: серія _____ N _________ 

__________________________________________________________________ ___ __________ ___ 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 особового 

рахунка 

Найменування організації, 

що надає послуги 

Примітки 

Утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій 

      

Газопостачання       

Централізоване постачання 

холодної води 

      

Централізоване постачання 

гарячої води 

      

Водовідведення       

Централізоване опалення       

Електропостачання       

Вивезення побутових відходів       

Додаток 1 

до постанови Кабінету Міністрів 

України 

від 28 лютого 2015 р. N 106 

__________________________________ 
       (найменування структурного підрозділу 

__________________________________ 
        з питань соціального захисту населення) 



 

 

У разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів 

виконавчої влади / місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути / не 

розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною ними комісією (необхідне підкреслити). 

Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні / будинку, даємо 

згоду на обробку персональних даних про сім'ю, доходи, майно, що необхідні для призначення 

житлової субсидії, та оприлюднення відомостей щодо її призначення. 

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

зареєстровані (фактично проживають), джерел доходу, переліку отримуваних житлово-

комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. 

гривень), зобов'язуюся протягом місяця повідомити про це структурний підрозділ з питань 

соціального захисту населення. 

_____ ______________ 20__ р. __________________________ 
(підпис) 

 

 

Примітка. Ця заява заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-

комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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; 

будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити); 

кількість поверхів у будинку __________ 

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

приміщенні / будинку 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 

Дата 

народження 

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 осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні 

/ будинку, у тому числі від розміщення депозитів, здачі майна в оренду за період з __________ 20__ 

р. до __________ 20__ року 

Прізвище, ініціали Відомості про доходи 

Вид доходу Сума доходу без урахування 

податку з доходів фізичних осіб, 

гривень 

Джерело доходу 

        

        

        

Додаток 2 

до постанови Кабінету Міністрів 

України 

від 28 лютого 2015 р. N 106 

__________________________________ 
        (найменування структурного підрозділу 

__________________________________ 
       з питань соціального захисту населення) 



        

        

        

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 зверненням за призначенням 

житлової субсидії. 

Прізвище, ініціали Вид придбаного майна або 

оплачених послуг 

Вартість, 

гривень 

Дата здійснення купівлі або 

оплати послуг 

        

        
         

 

 

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, 

які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні / будинку, їх доходи і витрати 

мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому 

разі зобов'язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії у 

подвійному розмірі. 

 

 

____________________________ 
                    (підпис заявника) 

____ ______________ 20___ р. 

 

 

Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати 

житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних 

послуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ, 

на яку збільшується гранична чисельність працівників структурних 

підрозділів з питань соціального захисту населення  

Область Чисельність працівників 

Дніпропетровська 259 

Донецька 437 

Запорізька 106 

Луганська 163 

Харківська 239 

Усього 1204 

 

 

____________ 
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