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№

На №

від

рада

Вінницька
районна
Вінницької області
вул. Хмельницьке шосе, 17,
м. Вінниця, 08801

Маріупольська районна
Донецької області

рада

вул. Метрополитська, 39,
м. Маріуполь, Донецька обл.,87515

Шосткинська
міська
Сумської області

рада

вул. Садовий бульвар, 14,
м. Шостка, Сумська область, 41100

Директорат адресної соціальної підтримки населення та розвитку соціального
інспектування Міністерства соціальної політики на виконання доручення
Секретаріату Кабінету Міністрів України від 16.02.2021 № 4799/0/2-21 розглянув
листи Вінницької районної ради Вінницької області від 04.02.2021 № 01-03/139,
Маріупольської
районної
ради
Донецької
області
від
08.02.2021
№ 01.04-01/42/95-01, Шосткинської міської ради Сумської області від 05.02.2021
стосовно підвищення цін і тарифів на комунальні послуги, надання житлових
субсидій та збільшення соціальних нормативів користування житлово-комунальними
послугами (далі - соціальні нормативи) і в межах компетенції повідомляє.
Програма житлових субсидій вже більше 20 років є головним механізмом
забезпечення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних
послуг, що показала свою ефективність в умовах підвищення цін і тарифів на
житлово-комунальні послуги. При цьому Мінсоцполітики постійно працює над
оптимізацією механізму призначення житлових субсидій та вдосконаленням заходів,
спрямованих на посилення соціального захисту населення.
У вигляді житлових субсидій держава компенсує сім’ям витрати на оплату
житлово-комунальних послуг в межах соціальної норми житла, соціальних
нормативів користування житлово-комунальними послугами, які перевищують
розмір обов’язкового відсотка платежу, визначеного в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Розмір обов’язкового відсотка платежу за послуги для кожної сім’ї
визначається індивідуально за єдиною формулою і залежить виключно від розміру
середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу
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У разі зростання цін і тарифів на комунальні послуги розмір обов’язкового
відсотка платежу не змінюється, а розмір житлової субсидії збільшується.
Законом України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” (зі змінами)
для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
передбачено видатки в сумі 35,2 млрд гривень.
Враховуючи встановлення граничної діни на природний газ, за підсумками
І півріччя 2021 року Мінсоцполітики буде проаналізовано достатність обсягу
видатків, які передбачаються в державному бюджеті для надання населенню пільг і
житлових субсидій, та підготовлено відповідні пропозиції Міністерству фінансів.
Водночас відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні” органам місцевої влади надано право встановлювати за рахунок власних
коштів і благодійних надходжень додаткові до встановлених законодавством гарантії
щодо соціального захисту населення.
Щодо збільшення соціальних нормативів повідомляємо, що соціальні
нормативи для надання житлових субсидій і пільг було затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 „Про встановлення державних
соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”.
Встановленню соціальних нормативів передувало проведене Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, експертами проекту „Реформа міського теплозабезпечення в
Україні” дослідження 54,9 тис. справ домогосподарств - одержувачів житлових
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, у яких установлено прилади
обліку.
За результатами дослідження соціальні нормативи для надання пільг і
призначення житлових субсидій було встановлено за середніми нормами фактичного
споживання послуг.
Із урахуванням обсягу фактичного споживання комунальних послуг
одержувачами пільг і житлових субсидій упродовж 2015-2018 років соціальні
нормативи наближено до фактичного обсягу споживання послуг населенням.
Подальший перегляд соціальних нормативів має проводитись лише з
урахуванням результатів комплексу заходів, вжитих як на державному, так і на
місцевому
рівнях
(забезпечення
енергоефективності,
встановлення
будинкових / квартирних приладів обліку теплової енергії, інформування населення
про економне споживання послуг тощо).
Крім того, збільшення соціальних нормативів потребуватиме додаткових
видатків з державного бюджету. Водночас надання соціальних гарантій громадянам
за рахунок коштів Державного бюджету України має здійснюватися комплексно з
урахуванням фінансових можливостей держави та забезпечення своєчасним і у
повному обсязі фінансуванням уже прийнятих рішень щодо підвищення рівня
соціального захисту населення.
Керівник експертної групи
з питань житлових субсидій та пільг
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