
Як визначається розмір субсидії? 
 

Субсидія – це різниця між розміром плати за житлово-комунальні 

послуги (в межах соціальних нормативів) та розміром обов’язкового платежу 

 

Визначення обов’язкового відсотка платежу сім’ї за житлово-

комунальні послуги розраховується індивідуально для кожної сім’ї та 

залежить виключно від доходів сім’ї. Цей новий механізм запроваджений із 1 

жовтня 2014 року. 

 

Крім того, введені терміни: соціальна норма житла та соціальні 

нормативи користування житлово-комунальними послугами, на які держава 

надаватиме пільги, субсидії та компенсації. Соціальні нормативи 

користування житлово-комунальними послугами розраховані на основі 

аналізу фактичних обсягів споживання природного газу, води та 

електроенергії, що дозволить державі забезпечувати соціальну підтримку на 

оплату реальних обсягів споживання цих послуг. 

 

Крок 1.Визначається середньомісячний дохід сім’ї на одного члена за 

попередній календарний рік.  

Приклад: дохід сім’ї, яка складається з 4 осіб (двоє працездатних – 

мама, тато, та двоє неповнолітніх дітей), за 2014 рік становить 32160 грн, 

середньомісячний дохід на одного члена родини становить: 32160 грн / 12 

місяців / 4 особи = 670 грн. 

 

Крок 2. Розраховується обов’язковий відсоток 

платежу.Середньомісячний дохід на одну особу за попередній рік (670 грн) 

розділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу (у 2015 році – 

1176 грн.). Отриману цифру розділити на базовий коефіцієнт доходу для 

призначення субсидії (2), після чого помножити на базову норму плати за 

житлово-комунальні послуги (15 %) (останні дві величини є сталі й визначені 

постановою КМУ№1156 «Про новий розмір витрат на витрату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу твердого та рідкого 

пічного палива у разі надання житлової субсидії»).  

Приклад (продовження): 670грн / 1176 грн / 2 * 15 = 4,27 % 

 

Крок 3. Визначається розмір обов’язкового платежу шляхом множення 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї за 6 місяців на обов’язковий 

відсоток платежу.2680грн * 4,27 % = 114,5 грн, де 2680 грн – 

середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (32160 грн / 12 місяців). 

 

Крок 4. РОЗМІР СУБСИДІЇ – це різниця між розміром плати за 

житлово-комунальні послуги (в межах соціальних нормативів) та розміром 

обов’язкового платежу.  



Приклад: Для домогосподарства, що складається з двох працездатних 

осіб та двох неповнолітніх дітей, середньомісячний сукупний дохід 

становить 2680 гривень на місяць 

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн) 2680 

 

Чисельність осіб у домогосподарстві 4 

 

Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн) 670 

 

Відсоток обов'язкового платежу, (%) (670 грн/1176/2 * 15 %) 4,27% 

 

Розмір обов'язкового платежу, (грн)(2680 грн * 4,27 %) 114,50 

 

Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.) - 

845,26 

 

Розмір субсидії, (грн.) (845,26 грн – 114,50 грн) = 730,76 


