ВСЕ ПРО СУБСИДІЇ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ СУБСИДІЇ НЕОБХІДНО:

Заява та
декларація

Передати
особисто або
надіслати поштою

Що включає декларація про доходи:
1. Заробітна плата
2. Пенсія
3. Стипендія
4. Соціальні виплати*
5. Аліменти
6. Доходи з цивільно-правових договорів
7. Доходи з підприємницької діяльності
8. Доходи з оренди, продажу майна та немайнових прав
9. Доходи від продажу сільськогосподарської продукції
10. Грошове забезпечення (посадовий оклад, оклад за військовим
званням, надбавки, доплати, винагороди (які мають постійний
характер), премії)
11. Дивіденди
12. Проценти від розміщених депозитів

Відомості в
декларації мають
бути достовірними

Управління
соціального
захисту

У декларацію про доходи не враховується:
1. Малолітні та неповнолітні діти, які не одержують
стипендію
2. Студенти, які навчаються у вузах на денній формі
навчання і не отримують стипендії
3. Повнолітні діти, які навчаються в загальноосвітніх
закладах
4. Одноразова допомога при народженні дитини чи
усиновленні (10 320 грн. - перша виплата), допомога при
похованні, разова грошова допомога ветеранам до 9
травня, одноразові допомоги з місцевих бюджетів
5. Чорнобильські виплати на харчування дітей
6. Податок з доході в фізичних осіб

*СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ - це допомога:
• при народженні (усиновленні) дитини (860 грн. на місяць), • до досягнення дитиною трирічного віку, • по догляду за інвалідом I групи або особою, яка
досягла 80-річного віку, • по догляду за дитиною-інвалідом віком до 18 років, • по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, • допомоги
по безробіттю, • компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги і мають право на отримання субсидії, • малозабезпеченим сім’ям з дітьми, •
одиноким матерям, • тимчасова допомога на час несплати аліментів

ЗРАЗОК НАРАХУВАННЯ СУБСИДІЙ ДЛЯ СІМ’Ї
(квитанція на оплату ЖКП за травень 1205 грн)

середньомісячний
сукупний дохід
сім’ї - 6000 грн.
двоє дорослих
та двоє дітей

дохід на одну
людину
6000/4=1500 грн.

відсоток
сума обов’язкової
обов’язкового
плати за ЖКП
платежу за ЖКП
на місяць
визначатиметься
6000*9,57%=
індивідуально
574 грн.
1500/1176/2*15%=
9,57%

розмір субсидії
1205-574=
631 грн.
1205 грн. - загальна сума за
ЖКП на травень

1500 грн. - середньомісячний дохід на одну людину в сім’ї
1176 грн. - прожитковий мінімум для розрахунку субсидій
2 - базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидій
15% - базова норма плати за житлово-комунальні послуги

За детальною інформацією просимо звертатись за тел.: (032) 297-57-37
та за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича 6/7 (5 поверх)

Львів

СУБСИДІЇ НАДАЮТЬСЯ ЗГІДНО З НОРМАТИВАМИ ВИКОРИСТАННЯ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЖИТЛОВА ПЛОЩА

житлова норма

13,65 м2 на одну людину
ще +35,22 м2 на сім’ю

ОПАЛЕННЯ

в опалювальний період

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

У БУДИНКАХ ЗІ СТАЦІОНАРНИМИ ЕЛЕКТРОПЛИТАМИ
- За наявності централізованої гарячої води

130 кВт

Сім’ї з 1 людини та
+30 кВт за кожного іншого члена сім’ї

не більше
250 кВт

- За відсутності централізованої гарячої води

150 кВт

Сім’ї з 1 людини та
+30 кВт за кожного іншого члена сім’ї

не більше
270 кВт

У БУДИНКАХ БЕЗ СТАЦІОНАРНИХ ЕЛЕКТРОПЛИТ
газове

7 м на 1м площі
3

2

електро

65кВт на 1м2 площі

ВОДА

- За відсутності централізованої гарячої води

120 кВт

Сім’ї з 1 людини та
+30 кВт за кожного іншого члена сім’ї

не більше
240 кВт

- В інших будинках

90 кВт

Сім’ї з 1 людини та
+30 кВт за кожного іншого члена сім’ї

не більше
210 кВт

Освітлення помешкання в селах

30 кВт на одну людину
- холодна
(за наявності централізованої теплої води)

2.4 м3 на одну людину

- холодна
(за відсутності централізованої теплої води)

4 м3 на одну людину
- гаряча

1,6 м3 на одну людину
- водовідвід

4 м3 на одну людину

ГАЗ

газова плита (готування їжі)

6 м3 на одну людину
газова плита (готування їжі та підігрів води)

9 м3 на одну людину
газова плита та водонагрівач

18 м3 на одну людину

При розрахунку субсидій враховуються всі ті, хто
зареєстровані та/або фактично проживають (у випадку
наявності договору оренди житла)
Розрахунок доходу для заповнення декларації:
• Для пенсіонерів - розмір пенсії
• Для працездатних працюючих – розмір заробітної
плати
• Для працездатних непрацюючих – прожитковий
мінімум – 1218 грн. на місяць
• Для працездатних працюючих осіб, в яких дохід є
менший від прожиткового мінімуму – в декларації
прописується 1218 грн. на місяць
• Особи, які одержують стипендію, соціальні
виплати - враховується фактичні розміри отриманих
коштів
Якщо норми споживання житлово-комунальних
послуг перевищують соціальні нормативи для
надання субсидій, то решта оплачується
споживачем за повною вартістю без урахування
субсидії

За детальною інформацією просимо звертатись за тел.: (032) 297-57-37
та за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича 6/7 (5 поверх)

Львів

