
Як визначається розмір субсидії? 

Житлова 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.  

Приклад 1: сім’я, яка складається з 4 осіб (двоє працездатних – мама, тато 

та двоє неповнолітніх дітей), проживають у квартирі площею 54,40 кв. м. 

 Крок 1. Визначається середньомісячний сукупний дохід домогосподарства; 

доходу сім’ї за ІІІ-ІV квартали 2020 року становить в сумі 69000 грн., 

 середньомісячний дохід на одного члена родини становить: 69000 грн. / 6 

місяців / 4 особи = 2875 грн. 

Крок 2. Розраховується обов’язковий відсоток платежу. Середньомісячний 

дохід на одну особу за ІІІ-ІV квартали 2020 року (2875 грн.) розділити на розмір 

прожиткового мінімуму (на 01 січня 2021 року складає 2189 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»). 

2875 грн. / 2189 грн. / 2 * 15 = 9,85 % 

Крок 3. Визначається розмір обов’язкового платежу шляхом множення 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї на обов’язковий відсоток платежу. 

69000 грн. /6 = 11500 грн. 

11500 грн. *9,85% = 1132,75 грн. (це обов’язковий платіж) 

Крок 4. Визначення місячного розміру плати за житлово-комунальні послуги 

та/або місячного розміру внеску/платежу об’єднанню на оплату витрат на 

управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та 

соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування; 

Соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-

комунальними послугами для надання пільг та субсидій встановлено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р. №409 «Про встановлення державних 

соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування». 

По даному домогосподарству по соціальним нормам житла розмір плати за 

житлово-комунальні послуги складає 2312,14 грн. 

 

Крок 4. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СУБСИДІЇ – це різниця між розміром 

плати за житлово-комунальні послуги (в межах соціальних нормативів) та 

розміром обов’язкового платежу. 

 

2312,14 грн. – 1132,75 грн. = 1179,39 грн. (розмір житлової субсидії). 



 

Приклад 2: зареєстрована одна непрацездатна особа, яка отримає тільки 

пенсію та  проживає у квартирі площею 48,87 кв. м. 

 Крок 1. Визначається середньомісячний сукупний дохід у вигляді пенсії 

нарахованої за березень поточного року.  

У нашому прикладі,  2634,04 грн. 

Крок 2. Розраховується обов’язковий відсоток платежу, пенсія (2634,04 грн.) 

розділити на розмір прожиткового мінімуму (на 01 січня 2021 року  складає 2189 

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»). 

2634,04 грн. / 2189 грн. / 2 * 15 = 9,02 % 

Крок 3. Визначається розмір обов’язкового платежу шляхом множення 

середньомісячного сукупного доходу на обов’язковий відсоток платежу. 

2634,04 грн. *9,02% = 237,60 грн. (це обов’язковий платіж) 

Крок 4. Визначення місячного розміру плати за житлово-комунальні послуги 

та/або місячного розміру внеску/платежу об’єднанню на оплату витрат на 

управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та 

соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування; 

Соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-

комунальними послугами для надання пільг та субсидій встановлено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р. №409 «Про встановлення державних 

соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування». 

По даному домогосподарству по соціальним нормам житла розмір плати за 

житлово-комунальні послуги складає 899,32 грн. 

 

Крок 4. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СУБСИДІЇ – це різниця між розміром 

плати за житлово-комунальні послуги (в межах соціальних нормативів) та 

розміром обов’язкового платежу. 

 

899,32 грн. – 237,60 грн. = 661,72 грн. (розмір житлової субсидії). 

 

 

Приклад 3: В квартирі площею 54,40 кв. м. проживає подружжя, яке 

складається з двох непрацездатних осіб, що отримують лише пенсію. В 

приміщенні зареєстрована лише 1 особа, а інша являється членом сім’ї 

домогосподарства (тобто не зареєстрована). 

Крок 1. Визначається середньомісячний сукупний дохід у вигляді пенсії 

нарахованої за березень поточного року обох осіб. 

У нашому прикладі  2634,04 грн. та 4189,62 грн. 



доходу сім’ї за ІІІ-ІV квартали 2020 року становить в сумі 40941,96 грн., 

 середньомісячний дохід на одного члена родини становить: 40941,96  грн. / 

6 місяців / 2 особи = 3411,83 грн. 

Крок 2. Розраховується обов’язковий відсоток платежу. 

Середньомісячний дохід на одну особу (3411,83 грн.) розділити на розмір 

прожиткового мінімуму (на 01 січня 2021 року складає 2189 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»). 

3411,83 грн. / 2189 грн. / 2 * 15 = 11,69 % 

Крок 3. Визначається розмір обов’язкового платежу шляхом множення 

середньомісячного сукупного доходу на обов’язковий відсоток платежу. 

40941,96 грн. /6 = 6823,66 грн. 

6823,66 грн. *11,69% = 797,69 грн. (це обов’язковий платіж). 

Крок 4. Визначення місячного розміру плати за житлово-комунальні послуги 

та/або місячного розміру внеску/платежу об’єднанню на оплату витрат на 

управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та 

соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування тільки на 1 особу; 

Соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-

комунальними послугами для надання пільг та субсидій встановлено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р. №409 «Про встановлення державних 

соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування». 

По даному домогосподарству по соціальним нормам житла розмір плати за 

житлово-комунальні послуги складає 899,32 грн. 

 

Крок 4. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СУБСИДІЇ – це різниця між розміром 

плати за житлово-комунальні послуги (в межах соціальних нормативів) та 

розміром обов’язкового платежу. 

 

899,32 грн. – 797,69 грн. = 101,63 грн. (розмір житлової субсидії). 

 

 

 

 


