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27 грудня 2018 року Кабінетом Міністрів України було прийнято 

Постанову № 1176 «Про деякі питання надання житлових субсидій населенню у 

грошовій формі», відповідно до якої було внесено зміни до Положення про 

порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку 

надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива»;  постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 

р. № 1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у 

разі надання житлової субсидії»; постанови Кабінету Міністрів України від 6 

серпня 2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у 

сфері житлово-комунального обслуговування».  

Тобто, урядом запроваджено механізм надання житлових субсидій 

населенню у грошовій формі. 

Однак такий механізм може мати, як наслідок, затримки пенсій. Крім 

того, непродумана реформа монетизації може призвести до витрачання 

бюджетних коштів регіонів та громад, розбалансування місцевих фінансів на 

користь критичних глобальних виплат по пенсіям та іншим соціальним 

видаткам.  

При цьому, ціна газу для населення, яку покриватиме монетизація 

залишається необґрунтовано високою та потребує негайного зниження. 

Ситуацію з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги та 

удосконалення процедури надання субсидій варто розглядати комплексно. 

Слід відзначити, що в місті Запоріжжя близько 4600 пенсіонерів не 

потрапили до списків Пенсійного Фонду з технічних причин (дехто змінив 

паспорт, але своєчасно не повідомив, або направив заяву поштою и невірно 

вказав місяць народження тощо) і змушені отримати субсидію в АТ 

«Ощадбанк». При цьому на сьогодні близько 870 запоріжців – прикуті до ліжка 

внаслідок хвороби, не виходять з дому і не мають фізичної змоги отримати 

субсидію в АТ «Ощадбанк» у грошовій формі.  

Також залишається невирішеним на законодавчому рівні питання, як 

отримати субсидію членам родини, якщо той, на кого вона оформлена, помер. 
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Адже оскільки механізм передбачає виплату грошей по субсидії після 

отримання житлово-комунальних послуг, то в разі смерті людини одержувати 

житлову субсидію у грошовій формі буде нікому.  

Отже діючий запроваджений механізм монетизації субсидій для 

населення потребує реального удосконалення. Дані проблеми обов’язково 

мають бути вирішені на державному законодавчому рівні.  

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», депутати сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної 

ради є представниками інтересів територіальної громади села, селища, міста чи   

їх громад, які відповідно до Конституції України і закону про місцеві вибори 

обираються на основі загального, рівного, прямого  виборчого права шляхом 

таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України. 

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», депутати місцевої ради як представники інтересів територіальної громади, 

виборців свого виборчого округу зобов'язані  виражати і захищати інтереси 

відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого 

округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, 

брати   активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.  

Враховуючи викладене, просимо невідкладно вирішити питання внесення 

змін до деяких законодавчих актів України в частині надання житлових 

субсидій населенню у грошовій формі, із законодавчим врегулюванням 

перелічених у зверненні недоліків щодо  механізму надання житлових субсидій 

населенню у грошовій формі.. 

 

 

Секретар міської ради       Р.О.Пидорич 

 


