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(назва адміністративної послуги)

Управління соціального замісіл населення Ужгородської п н її. ісол п ті і нинішнії
, (найменування суб'єкта надання адміністраіивної послуги)

Інформація про суб’єкт надання адміністративної нослуї и
І. Місце знаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги

88000. м, Ужгород, вул Станційна. 56,

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб'єкта надання 
адміністративної послуги

Понеділок - четверг: з 8 00 до 17,00. п’ятниця з 8.00 до 
15.45 (обідня перервав 12.00 до 12.45 і од.)

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

адміністративної послуги

2-06-30. 2-69-42 е-гпаіі: ир82пи2ЇігсІа@іліа

Нормативні аісіи, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України
5. Акти Кабінету Міністрів 

України

1 * і

Постанова Кабінету Міністрів України під 21 жолш» 
1995 р № 84Х •Про спрощення порядку налипни 
Населенню субсидій для відшкодування витрат на 
оШШ’іл житлаїиьічомутиі.нііх послу і придбаний 
скрапленого пну, твердого та рідкого пічного 
побутового налиті1' (іі іміішміп ностиіщпи Кабінету 
Мі ніс грі? України від і- серпня 2иІ •• р. Яг 409 «Про 
не.чи, в іешія іержаштх соиЦивтіл емндирпн \ сфер, 
/кмігігно-кіліу ті. іьної і’ ибе іутвуидші» ДІД дмтамні.

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади

Пакт VIінісісрсгна еонілдміиї іилі-пікц України кіл 
02.05.2018 № 604 "Про штвердасешія |зорм Заяви про 
призначення ж итлової субсидії та Декларації про 
доходи і витрати осіб, які зверну лис# їв призначенням 
-А-ИЇ допої субсидії"

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ 
органів місцевого 
самоврядування



Умови отримання адміністративної послуги
л, Підстава для одержання 

адміністративної послуги
Звернення громадянина, особа якого посвідчується 
паспортом або іншим документом

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної 

послуги, а також вимоги 
до них

■ іаява тіро призначення житлової субсидії і а формою, 
встановленою Мінсоціншшкя І.далі - л а т ) :

-деклирадій про доходи 1 втрати осіб, які звернулися за 
признпченнам житлової субсидії іа формою, 
встянонлеиою МЗнсоиподіпгкн (.типі - декларація*:

- договір найму (оренди) ?ІСИ і іа < Іл наявності)

- довідка про доходи - у разі мшшчелня а декларації 
доходів, інформація про які відсутня у ДФС, 
[Теисійлому фонд» України, фондах соціального 
страхування тощо і відповідно до аконо.ннк: ва не 
може бути о гримала за инпном структурної и 
підрозділу і пишні ипііц-іііпоіо тхиегх населення у 
порядку, истновлеішму Положенням. затверджені гм 
постановою Кабінету Міністрів України під -1 жовтня 
1У95 р №#4.К ідолі - Положення). V разі меможлиіюсті 
підтвердити такі доходи довідкою до декларації
ЛПДШ.ТЬСЯ ПИСЬМОВО ІІОЛСНСІШЯ ІЗ ЩЗНіїЧеШІЯМ їх
розміру.
Для розгляду питань, що належать до компетенції 
комісії, у випадках, передбачених Положенням, 
структурний підрозділ з питань соціального захисту 
населення може запропонувати громадянину подати 
додаткові документи, які не передбачені цим 
Положенням, але необхідні для розгляду комісією 
питань.

10. Порядок та спосіб 
надання документів, 

необхідних для 
отримання

адміністра' нвної послу гн

Подання вищезазначених документів

11. Платність (безоплатність)
& г :надання адміністративної

ПОСЛУГИ

Безоплатно

-------------------------------
\1 .

■-- -- -—г
Строк надання
адміністративної послуги

\

Протягом 10 календарних днів з дня подання 
зазначених документів приймається рішення 
У разі розгляду питання про призначення або відмову в 

і призначенні житлової субсидії на комісії рішення 
приймається комісією протягом ЗО календарних днів з 
дня прийняття структурним підрозділом з питань 
соціального захисту населення рішення про подання 
документів щодо призначення житлової субсидії на 
|іо її ляд комісії

13. Перелік підстав для 
відмови у паданні 
адміністративної послуги

Житлова субсидія не признач,в гаси іу тому числі
на паеіупний період), якщо:

1) загальна площа житлового приміщення 
перевищує 120 кв метрів для квартири і 200 кв метрів 
для індивідуального будинку (крім дитячих будинків



сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в 
яких не менше року проживають троє і більше дітей, з 
урахуванням тих. над якими встановлено опіку ші 
піклування і;

2) будь-хто із складу домотаюдарстя» або член 
сім’ї особи із складу домогоонодарстви чи- \ слос.му 
володінні транспортний засіб, ідо нілдкгаь державнії! 
реєстрації і з далі випуску якого минуло менше п'яти 
років (крім мопеда)
При цьому не враховуються і ран спорти і засоби, 
одержані белошщпш чи придбані на .пільгових у мовах 
через структурні НГфОЗДІЛИ З ШПИЦЬ СОЦІйДЬНОІЧ* 
захисту населення, \ юм1- числі за рахунок грошової 
допомоги »ш прндбйннм автомобіля.

ч у ск-далі ірмогоепо.аарс!на або > складі сім'ї 
члени домні исіпчарсі н<и особи, мій шсяі ш 18*річноц> 
ніку станом ми мочаю.-.: іеріод\. ш лхііи ирнховуигкя 
доходи аля ари шдчежіч Житлової субсидії і далі - 
ос. Дії. а.іхо. -н яких приховуються під час призначення 
Ж111 твої субсидії), і н ньому Перм и:

га інформацією ДФС, Пенсійного фонду України. у 
НИХ НЗШНЛІ відсуди доходи, шл врахоиуюі ЬСЯ під час 
призначення житлової субсидій або

воші отримували середньомісячна П сукупний 
дохід меншин, ніж розмір мішма.іьної заробітної плати, 
вставемлеиої на початок періоду, щ лкнй прахояукпься 
дохо, їм . ь і я призначення житлової субсидії: задюо

іюнн не сплатили єдиного внеску на 
зтіпшьнообоп'йзконе лсрашічіе соці а ьнс сграхуношія \ 
розмірі не меншому ніж мінімальний, сумарно 
протягом трьох МІСЯЦІВ X періоді ’Ш ПКіІІІ Орпчодутшьсм 
ДОКОЛИ ТЛЯ ііріі ШШіеігІН ТКИТЛОВ'ї; субсидії.

-І.і будь-хто п екдоду домогосшздарстви або член 
сім'ї особи її екдалу іомогосно.шрства протягом 12 
місяців перед зверненням зі! при'шичеіімям •.■.згглов-ч 
субсіиіі призначенням жп попої субсидії без 
звернених здійснив купівлю або ішинм законним 
способам набув прало плшгноеіі іш земельну ділянку, 
квартиру (будинок). транспортним засіб імехаїпзм), 
будівельні матеріали, інші товари денносіроковоіт> 
иЖитку або оплати (одноразово» будь-які послуги 
(крім медичних, і >е 11 і ніч ;.і житлово-комунальних 
послу і згідно п соціальною цорчою житла ш 
соціальними нормативами житло во - кому пал ідтого 
обсдупжудавинміа суму, яка нл ш і у иінлі оіматк.
набутім драна власності а інший икошінй спосіб 
иеревншу' 50 тис гривень:

5) структурним підрозділом з питань соціального
захисту населення отримано інформацію про наявність і ---------------------------- 1— ! ____________ _



г —------------------——----------- ------ ---------------------
простроченої понад два місяці заборгованості з оплати 
жиг.іойо-кбмуладьшіч лоедуї. шираї на управління 
йиннокьартрнмм будинком, загальна сума якої 
перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян на день звернення за призначенням житлової 
субсидії;

6) структурним підрозділом з питань соціального 
захисту населення отримано інформацію про наявність 
у домогосподарства, що одержувало житлову субсидію 
у попередньому опалювальному (неопалювальному) 
сезоні, простроченої понад два місяці заборгованості з 
оплати обов’язкової частки платежу за житлово- 
комунальні послуги, обов’язкової частки 
внеску Iі і л т с ж л  і ш  оплату ви грат па управління 
баї їііоктірпфіїим будинком, затильна сума якої 
перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян на день призначення житлової субсидії на 
наступний опалювальний (неопалювальний) сезон.

п . Результат Н Л Д Ш 1Н Я

-і і м іністрахішюї п о с л у  іч і
Отримання субсидії

15. 1 пособй о т р п м ш и я  
в ід п ов ід і ( результату}

Надіслання повідомлення

Примітка


