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ОСОБЛИВОСТI ЖИТЛОВИХ СУБСИДIЙ  

ЯК РIЗНОВИД ДЕРЖАВНИХ СОЦIАЛЬНИХ ГАРАНТIЙ  

У СФЕРI ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 
Значна частина українських сiмей, протягом останнiх декiлькох рокiв, 

активно взяла участь у державнiй програмi соцiального захисту населення, 
шляхом оформлення житлових субсидiй. З 1 жовтня 2014 р. почала дiяти нова 
програма компенсацiї подорожчання тарифiв на опалення для пiдтримки 
бiдних громадян. Тож, у зв’язку iз спрощенням порядку оформлення та 
отримання субсидії, така допомога вiд держави отримала широкого розголосу 
i популярностi серед українських родин. У зв’язку з цим питання отримання 
субсидiї гостро постає, i є актуальним на сьогоднi.  

Мета роботи полягає у дослiдженнi особливостей надання населенню 
житлових субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату ЖКП. 

У 2014 році українськi домогосподарства активно починають 
використовувати iнструмент державних житлових субсидiй. Постанова 
Кабiнету мiнiстрiв України «Про спрощення порядку надання населенню 
субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива» 
вiд 21.10.1995 р. № 848 та Постанова Кабiнету мiнiстрiв України «Про 
удосконалення порядку надання житлових субсидiй» вiд 28.02.2015 р. № 106 
чiтко визначають процедуру отримання та використання державних субсидiй. 
Попри це, нормативного закрiплення поняття «субсидiя» немає.  

Основним принципом житлової субсидiї є те, щоб кожна сiм'я, яка має 
право на її отримання, сплачувала за житлово – комунальнi послуги, тверде 
паливо та скраплений газ не бiльше 10%–15% вiд свого сукупного доходу, в 
межах затверджених норм споживання (в залежностi вiд складу сiм'ї). Решту 
ж, буде сплачувати держава. Субсидiя є безповоротною i її отримання не 
пов'язане i не тягне за собою змiни форми власностi житла [4]. 

Внаслiдок урядових реформ проведених у 2014 роцi, порядок отримання 
субсидiї був спрощений, а число українських сiмей, якi можуть претендувати 
на державну допомогу було збiльшено. Вiд так, на сьогоднi право на 
призначення субсидiї мають сiм’ї, у яких розмiр плати за ЖКП у межах норм 
споживання, з урахуванням пiльг, перевищує обсяг визначеного Кабiнетом 
Мiнiстрiв України обов’язкового платежу. У свою чергу розмiр обов’язкового 
платежу визначається для кожного домогосподарства iндивiдуально в 
залежностi вiд сукупного доходу.  

Субсидiя призначається особi, яка зареєстрована у будинку (квартирi) та 
на яку вiдкрито особовi рахунки по сплатi за ЖКП. Разом з тим, в окремих 
випадках субсидiя може призначатися особi, яка не зареєстрована, але 
фактично проживає у житловому примiщеннi (будинку) на пiдставi договору 
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найму (оренди) житла. Субсидiя призначається однiй iз зареєстрованих у 
житловому примiщеннi (будинку) осiб. 

Разом з тим, субсидiя не призначається, у разі, якщо будь-хто iз 
зареєстрованих у житловому примiщеннi (будинку) осiб, протягом 12 мiсяцiв 
перед зверненням за призначенням субсидiї здiйснив одномоментну 
дороговартісну покупку, сума якої перевищує 50 тис. гривень.  

Для того, аби отримати житлову субсидiю, необхiдно надати лише заяву 
встановленого зразка, декларацiю про доходи i майновий стан осiб, 
зареєстрованих у житловому примiщеннi, довiдки про доходи у визначених 
випадках [4].  

Не зважаючи на те, що держава активно проводить iнформування 
населення щодо можливостi оформлення житлових субсидiй, значна частина 
бiдних домогосподарств все ще не бажають скористатися своїм правом на 
отримання грошової допомоги вiд держави. Вiдповiдно до матерiалiв 
Мiнiстерства соцiальної полiтики України, домогосподарства можуть не 
звертатися за субсидiями через такi причини: незнання про можливiсть 
звернутися за субсидiями (особливо у сiльськiй мiсцевостi); незначний обсяг 
субсидiй, за якими можна звернутися; наявнiсть сiмей, якi не можуть 
звернутися за пiльгами, оскiльки мешкають у орендованому житлi; деякi сiм’ї, 
якi належать до категорiї бiдних, мають незадекларованi доходи [1; 4]. 

За даними соцiологiчного опитування, яке було проведено Програмою 
розвитку ООН в Українi (ПРООН), майже 79,8% українських сiмей знають 
про iснування державної соцiальної допомоги у виглядi субсидiй на оплату 
ЖКП, але детально з умовами не ознайомленi; про знання умов надання 
субсидiй повiдомили 13,1%. Лише близько третини домогосподарств мають 
уявлення про змiни, якi запровадженi у жовтнi 2014 р. щодо порядку 
обрахунку та призначення субсидiй на оплату ЖКП i можливостi отримати 
компенсацiю за пiдвищення тарифiв на опалювальний перiод. 

Разом з тим, значний вiдсоток українцiв, вважають, що iснують певнi 
«пiдводнi камнi», якi мiстить в собi механiзм надання субсидiй з оплати 
послуг ЖКП. Так, якщо згодом виявиться, що при заповненнi декларацiї особа 
внесла недостовiрнi данi, субсидiя скасується, а людина буде змушена 
сплатити подвiйний розмiр вiд ранiше нарахованої суми. Також, якщо пiд час 
вибiркової перевiрки державний соцiальний iнспектор встановить, що 
мешканцi житла мають додатковi джерела для iснування, не зазначенi у 
декларацiї про доходи та майно, то у субсидiї їм вiдмовлять.  

Варто звернути увагу, що у статтях Державного бюджету на 2016 рiк вже 
передбачена суму в розмiрi 5 млрд. грн., яку планується зекономити в 
результатi верифікації, тобто встановлена конкретна сума, яка має надійти до 
бюджету. Не виключено, що задля виконання цього завдання державнi органи 
будуть навмисно позбавляти субсидiй навiть тих осiб, якi законно їх 
отримують.  

У зв’язку з верифікацією Кабiнет Мiнiстрiв України отримав доступ до 
ранiше охоронюваної законом банкiвської таємницi. Варто сказати, що 
вiдповiдно до законодавства України, нi правоохороннi органи, нi СБУ, без 
вiдповiдного рiшення суду, не мають права доступу до такої iнформацiї [5]. 

Спожитi понад встановленi нормативи ЖКП, особи повиннi сплачувати 
самостiйно. Заповнюючи документи, якi необхiднi для отримання житлової 
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субсидiї, особа фактично погоджується на обробку персональної iнформацiї, 
яку не виключено, можуть в майбутньому використати iншi державнi органи. 
Зокрема iнформацiя щодо нерухомостi, яку має родина, може бути 
використана Державною фiскальною службою, у зв’язку з початком дiї 
нормативно-правових актiв, якi передбачають податок на нерухомiсть. 
Заповнюючи документи на оформлення житлової субсидiї, i побоюючись в 
майбутньому її позбавитись, громадяни також вказують i про рахунки на 
депозитах, якi вони мають, про якi також стане вiдомо Державнiй фiскальнiй 
службi. Таким чином, можна зробити висновок, що надання житлових 
субсидiй може стати дiєвим механiзмом непрямих методiв визначення доходiв 
за видатками та декларуванню витрат населення. Не виключено, що 
паралельне запровадження обов’язкового декларування майна всiма 
категорiями громадян та подальше спiвставлення з безготiвковими витратами 
створить пiдстави для додаткових нарахувань громадянам податку iз доходiв 
фiзичних осiб.  

Також, через завищенi тарифи на ЖКП цiлком реально, що виникне криза 
неплатежiв. Так, уряд зможе пiдiймати тарифи на ЖКП, вказуючи на те, що 
родини, якi мають низький дохiд, i не спроможнi самостiйно сплачувати 
платежi за наданi ЖКП, можуть використати своє право на отримання 
субсидiй, для iнших же родин, якi мають середнiй i високий рiвень доходу, 
збiльшення тарифiв не буде проблемою. Для тих сiмей, якi вже оформили 
житлову субсидiю вона буде перерахована i збiльшено вiдповiдно до 
зростання цiни послуг без додаткового звернення громадян. При цьому 
частина коштiв, якi сплачує одержувач субсидiї, залишиться незмiнною.  
В результатi таких дiй, можемо побачити, а фактично i спостерiгаємо стрiмке 
пiдвищення цiн ЖКП, а для зменшення напруженостi в суспiльствi держава 
використовує дiєвий iнструмент державних субсидiй. 

Що стосується регулювання питання житлових субсидiй в iноземних 
державах, то Данiї, такий вид грошової допомоги зi сторони держави є доволi 
поширеним, 80% субсидiй, якi отримують громадяни, надаються центральним 
органами, i лише 20% мунiципалiтетами [2, с. 20]. В державах-членах ЄС, 
також поширений механiзм фiнансування малозабезпечених громадян, у 
виглядi субсидiй на житловi витрати. Наприклад, у Швецiї за рахунок таких 
субсидiй оплачується третя частина вартостi комунальних послуг. Для того, 
щоб отримати таку допомогу, громадянам варто лише надати довiдку про 
доходи. Цiн на житло в європейських країнах постiйно зростаю, разом з тим, 
для того, щоб забезпечити населення житлом, держави надають вiдповiдну 
допомогу, зокрема, шляхом надання субсидiй для придбання житла або 
будiвництва. Для громадян же, якi забезпеченi житлом, дiє принцип оптових 
цiн: чим бiльше ти забираєш собi електроенергiї чи газу, тим на суттєвiшу 
знижку можеш розраховувати. Такий принцип усуває проблеми, якi можуть 
виникати у зв’язку зi змiнами тарифiв на ЖКП [3, с. 339].  

Підсумовуючи, хотiлося б зазначити, що житловi субсидiї являються 
дiєвим i поширеним рiзновидом державних соцiальних гарантiй у сферi ЖКП, 
разом з тим затверджений механiзм державних субсидiй все ж має ряд 
проблемних аспектiв. 
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ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ:  

ПРОБЛЕМАТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
Найголовнішими питаннями, котрі потребують особливої уваги в Україні 

є питання захисту дітей, що залишилися без батьківської опіки, захист їхніх 
прав та інтересів, сприяння розвитку цих дітей.  

Згідно ст. 3 Сімейного Кодексу України, сім’я є первинним та основним 
осередком суспільства. Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного 
споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених 
законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства [3]. 

За останні роки в Україні можна спостерігати значний розвиток сімейних 
форм виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
До таких форм належать: патронат, усиновлення, опіка, прийомна сім’я, 
дитячий будинок сімейного типу.  

Відповідно до ст. 256–5 Сімейного Кодексу України, дитячий будинок 
сімейного типу – це окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або 
окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним 
вихованням та спільного проживання не менш як п’яти дітей – сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

Діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які 
утримуються та виховуються в дитячих будинках сімейного типу часто є не 
впевненими у собі, не відчувають захищеності та приналежності до родини, не 
здатні самостійно приймати рішення, що впливають на їхнє життя, не є 
активними та повноцінними членами своєї громади та не можуть реалізувати 
життєвий потенціал.  


