
 

 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

    РІШЕННЯ 
 

 

від ___ серпня  2018 року                          м. Шепетівка                                                 № ______  
 

 

Про реалізація державної програми 

субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово- 

комунальних послуг в м.Шепетівка 

 

 

       Заслухавши та обговоривши інформацію щодо реалізації управлінням праці та 

соцзахисту населення державної програми субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг в м.Шепетівка на виконання  постанови Кабінету Міністрів 

України № 848 від 21.10.1995 р. “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива” зі змінами внесеними постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.04.2018 р. №329 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів 

України від 28.12.2016 р. №1022” та  керуючись ст.34 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

     1.Інформацію про реалізацію державної програми надання  населенню субсидій  взяти до 

відома (додається). 
 

     2. Роботу по подальшому удосконаленню системи надання субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива продовжити. 

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови В.Вихівського, начальника управління праці та соціального захисту населення 

С.Біласа.. 

 

 

 

 

 

 

 
Міський голова                                                                                             М.І.Полодюк 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готував: 

Начальник відділу соціальних 

Гарантій та компенсацій                                                                                      Г.Собчук  

 

 

 

Завізовано: 

 

Заступник міського голови                                                                                  Н.Стасюк 

 

Перший заступник начальника управління 

праці та соціального захисту населення                                                             Л.Донкова  

 

 

Начальник юридичного відділу                                                                            Г.Бабась                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Додаток 

                                                                                                                    до рішення виконкому 

                                                                                                                    від ____________ №____                   

Інформація 

про реалізацію державної програми субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг в м.Шепетівка. 

 

      Однією з ключових реформ у соціальній сфері, впроваджених Урядом України є 

реформування системи надання житлових субсидій населенню, її вдосконалення, спрощення 

та підвищення ефективності в умовах поетапного підвищення цін та тарифів з оплати за 

житлово-комунальні послуги. 

       Державна програма житлових субсидій є головним механізмом забезпечення соціального 

захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, 

оскільки вона забезпечує стабільність витрат сімей на оплату житлово-комунальних послуг 

незалежно від зміни їх вартості. Житлові субсидії призначаються відповідно до Положення 

про порядок призначення та надання населенню субсидій з урахуванням середньомісячного 

сукупного доходу та майнового стану сім’ї. 

   З метою подальшого підвищення ефективності Програми житлових субсидій Кабінетом 

Міністрів України було прийнято постанову від 1 травня 2018 року №329, якою затверджено 

нове Положення про порядок призначення житлових субсидій, яким удосконалено програму 

житлових субсидій.  

    Зміни направлені на те, щоб всі ті, хто справді потребує субсидії – її отримали. Якщо 

раніше субсидію перепризначали на новий період раз на рік у травні і окремо розраховували 

її розмір на літній і зимовий період, то тепер це відбуватиметься двічі на рік – у травні і 

жовтні. 

    Зазначеним положенням передбачено призначення субсидії на наступний період лише на 

підставі нових заяви і декларації визначеним категорія осіб, а саме: 

-  внутрішньо переміщеним особам; 

- особам, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства; 

- особам, які є орендарями житлових приміщень (будинків); 

- особам, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не 

проживають. 

Новим порядком визначено випадки, коли субсидія не призначається: перевищення 

встановленої площі житлового приміщення для квартир 120 кв.м., будинків – 200 кв.м.; 

наявність транспортних засобів, з дати випуску яких минуло менше 5 років; несплата 

працездатними особами єдиного соціального внеску; здійснення покупки на суму більше 50 

тис. грн.( у тому числі набуття права власності); наявність заборгованості з оплати житлово-

комунальних послуг.  

  Для реалізації змін у призначенні субсидії  в  місті проведена широка інформаційно-

роз’яснювальна робота, роз’яснювальні матеріали неодноразово друкувалися в місцевих 

газетах “Шепетівський вісник”, “День за днем”, висвітлювалися на телебаченні.   

    Інформаційно-роз’яснювальні матеріали, комплекти документів необхідні для 

оформлення домогосподарствами житлових субсидій розміщені в інформаційному центрі 

управління праці та соціального захисту населення, на сайті Шепетівської міської ради, на 

нформаційних стендах житлово-комунальних організацій. 

   Проводилися семінари-наради з головами квартальних комітетів та ОСББ, з соціальними 

працівниками територіального центу, яким роздано  методичні рекомендації та інформаційні 

матеріали.  

       З метою своєчасного призначення субсидій та запобігання утворенню черг   в   

управлінні  здійснюється щоденний прийом громадян. Створено всі умови для призначення 

всіх видів допомог і житлових субсидій. Існує  попередній запис на  прийом  безпосередньо в 

управлінні  або  в  телефонному  режимі.  Спеціалісти  прийому  приймають громадян без 



принципу територіального розподілу та незалежно від виду допомоги, на яку претендує 

заявник. 

Всю інформацію, необхідну для призначення субсидії, управління соціального захисту 

населення отримує самостійно (про склад зареєстрованих у житловому приміщенні, про 

забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами, про доходи осіб 

тощо). Для цього забезпечено тісну співпрацю управління соціального захисту населення з 

Державною фіскальною службою, управлінням Пенсійного фонду України,  з організаціями - 

надавачами послуг щодо питання отримання необхідної інформації для нарахування і 

призначення громадянам житлових субсидій.  

Налагоджена також співпраця з державним підприємством інформаційно-

обчислювальний центр щодо  отримання доходів осіб, які звернулися за призначенням 

субсидії, та про сплату ними єдиного соціального внеску. За сім місяців 2018 року 

управлінням направлено 22661 запитів. 

За сім місяців 2018 року спеціалістами управління прийнято від мешканців міста 5610 

заяв для призначення державних допомог та субсидії. Для 1514 домогосподарств проведено 

автоматичний перерахунок субсидії без звернення громадян на новий період з 1 травня 2018 

р. по 30.09.2018 р.  

  В березні- квітні 2018 р.  проведено 28197 перерахунків діючих житлових субсидій в 

зв’язку із зміною цін та тарифів на житлово-комунальні послуги.  

  Питання призначення житлових субсидій для найбільш вразливих верств населення 

міста, які потребують додаткового розгляду та прийняття колегіального рішення 

розглядаються на засіданнях комісії виконавчого комітету з питань реалізації гарантованого 

права малозабезпечених сімей на призначення соціальної допомоги.   Для розгляду на комісії 

підготовлено матеріалів та проведено обстеження   1223 сімей. 

Забезпечено співпрацю управління соціального захисту населення з організаціями – 

надавачами житлово-комунальних послуг щодо питання проведення розрахунку та 

повернення до державного бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат 

на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та 

гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання. В зв’язку з чим до 

Державного бюджету повернуто 9142,8 тис.грн. 

Проводиться робота щодо виплати мешканцям м.Шепетівка частини невикористаної 

суми субсидії на газо-, електропостачання для індивідуального опалення в еквіваленті 100 

куб.м газу і 150 кВт електроенергії на особові рахунки одержувачів субсидії (готівкою). 

Підготовлено та доставлено 3044 одержувачам запрошення для оформлення документів 

необхідних для отримання компенсації на загальну суму 1911,4 тис.грн.  З червеня 2018 р. до 

управління звернулося з заявами 1168 чол., яким передбачається виплатити 757,1 тис. грн. 

За сім місяців 2018 року  субсидією на оплату житлово-комунальних послуг 

скористалися 11316 сімей. Організаціям - надавачам послуг відшкодовано кошти в сумі 

82млн.844 тис. грн.  Субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу призначено 

для 296 сімей на суму 1041,5 тис. грн. З травня місяця субсидією користується 4543 сімей 

шепетівчан. 

Для організації ефективної роботи  з  призначення субсидій за сім місяців 2018 р.  було 

залученено  на громадські  роботи 13 осіб. 

       Роботу управління соціального захисту населення організовано так, щоб забезпечити 

максимум зручностей для мешканців м.Шепетівка при оформленні житлових субсидій. 

      Постійно проводиться системна робота, направлена на подальшу реалізацію Програми 

житлових субсидій. 
 

Перший заступник начальника управління  

праці та соціального захисту населення                                                                    Л.Донкова  


