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Субсидія для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива

015

Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.95 № 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 23.04.12 №356 «Про встановлення мінімальних норм
забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх
вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам», Методика обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної
допомоги, затверджена спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів
України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної
політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 №486/202/524/455/3370, наказ
Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012 № 96 «Про затвердження форми
Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг», наказ
Міністерства праці та соціальної політики України від 22.03.2007 № 204 «Про затвердження
форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх
видів соціальної допомоги», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від
22.07.2003 № 204 «Про затвердження форми Довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у
житловому приміщенні/будинку осіб».
І. Необхідні документи:
1.Заява встановленої форми (Ф-001/ВПД-УП-015).
2.Декларація про доходи та майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні,
встановленої форми (Ф-001/ВПД-УП-015).
3.Довідка про доходи (за попередній календарний рік) - у разі зазначення в декларації інших
отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах
соціального страхування тощо.
4.Довідка про склад сім'ї зареєстрованих у житловому приміщенні, при необхідності з
вказівкою наявності пічного опалення житла (довідка дійсна протягом одного місяця).
5. Договір найму (оренди) житла (за наявності).
При собі мати: документ, що засвідчує особу,
реєстраційний номер облікової картки платника податків,
реквізити особового соціального рахунку банківської установи
II. Порядок та спосіб подання документів:
Документи подаються однією із зареєстрованих у житловому приміщенні особою, можуть
бути надіслані поштою або в електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних
систем, зокрема з використанням електронного цифрового підпису.

III. Умови чи підстави:
Субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні
послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житловокомунальними послугами і обсягом обов’язкового відсотка платежу, визначеного Кабінетом
Міністрів України. У разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг
та придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані (фактично
проживають) у житловому приміщенні, у період її отримання не нараховуються.
Субсидія не призначається, якщо :
- будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (осіб, які фактично
проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12
місяців перед зверненням здійснив купівлю земельної ділянки, квартири, автомобіля,
будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги
(одноразово) з будівництва, ремонту квартири або автомобіля, телефонного 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.
В окремих випадках питання призначення (не призначення) субсидії, як виняток
вирішується комісією виконкому з розгляду проблемних питань надання субсидії та
державної допомоги.
У випадку придбання житлового приміщення (будинку) субсидія для відшкодування
витрат на житлово-комунальні послуги, а також на придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива призначається не раніше ніж через рік з місяця
придбання.
Субсидія припиняється у разі:
- не сплати обов’язкового відсотку платежу;
- надання неповної або недостовірної інформації, що вплинули на встановлення права на
субсидію і визначення її розміру, внаслідок чого була надміру перерахована сума субсидії.
IV. Оплата: безоплатно.
V. Термін розгляду документів:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
VI. Результати надання послуги:
Призначення (відмова в призначені) субсидії.
VII. Спосіб отримання відповіді:
Повідомлення про призначення (відмову в призначені) субсидії можна отримати у відділі
прийому документів.
УІІІ. Підстава для відмови:
Несплата вартості фактично спожитих послуг з урахуванням розміру призначеної субсидії та
надання неповної або недостовірної інформації, що вплинули на встановлення права на
субсидію і визначення її розміру, внаслідок чого була надміру перерахована сума субсидії.

