
(ким 1 коли (за наявносп)

реестращйнийномероблпсово!карткиплатникаподатюв

(кр]м ос1б, я^ мають вщштку в паспорп про право здШснювати платеж! за сер1ею

(за наявносп) та номером паспорта)

П прошу призначити житлову субсидпо для вщшкодування витрат на оплату внесюв за
встановлення, обслуговування та замшу вузл1в комерц1Йного обл1ку води та теплово! енергп, оплату
абонентського обслуговування (для споживач1в комунальних послуг, що надаються в
багатоквартирних будинках за шдивщуальними договорами), а також житлово-комунальних послуг,

придбання скрапленого газу, твердого та рщкого П1чного побутового палива (шдкреслити потр1бне);

О прошу призначити житлову субсщцю на понаднормову площу житла, оскшьки за зазначеною
адресою зареестроваш (фактично проживають) лише непрацездатн1 особи (не досягли повнолптя;
отримують пенено за В1ком, у зв'язку 13 втратою годувальника; отримують пенс1ю по швалщносп;
досягли пенс1йного вжу, встановленого статгею 26 Закону УкраГни "Про загальнообов'язкове

державне пенс1Йне страхування", 1 отримують пенеш за вислугою роюв; отримують державну

сощальну допомогу особам з швалщтстю з дитинства та дням з 1нвалщн1стю; отримують державну

сощальну допомогу особ1, яка не мае права на пеншю; отримують державну сощальну допомогу особ1

з швалщшетю; отримують тимчасову державну сощальну допомогу непрацюючш особ1, яка досягла
загального пенс1йного в1ку, але не набула права на пенешну виплату) (щдкреслити потр1бне);

прошу кошти житлово1 субсидц перераховувати:

П через оргашзащю, яка зд1Йснюе виплату 1 доставку пенеш та грошово! допомоги;

П на рахунок у банку №

МФОкоднайменування банку.

Вщомос^ про внески за встановлення, обслуговування та замшу вузл1в комерщйного облку
води та теплово! енергп, плату за абонентське обслуговування (для споживач!в комунальних послуг,

.Р-,

контактний номер мобшьного телефону

паспорт або посвщка на (постшне/тимчасове) проживания:

серк (за наявносп)№

виданий (видана)

(пр1звище, Ы'я, по батьков! (за наявносп)

зареестроване (для орендар1в та внутр^ньо перемпцених омб - фактичне) М1сце проживания
(шдкреслити потр1бне)

Я,

(найменування структурного пщроздшу

з питань сощального захисту населения)

ЗАЯВА
про призначення та надання житловоТ субсидн

Додаток 1
до Положения



Примтси

Найменування

оргашзацп, що надае
послуги,

об'еднання

сшввласниюв
багатоквартирного

будинку/житлово-
буд1вельного

кооперативу

Номер
особового

рахунка

Плата за абонентське обслуговування за
послугою з централ1зованого

водопостачання

Внески за встановлення, обслуговування

та замшу вузл1в комерц1Йного облжу

ПИТНО1 ВОДИ

Внески за встановлення, обслуговування
та замшу вузл1в комерщйного облжу
гарячо!води

Внески за встановлення, обслуговування

та замшу вузл1в комерц1Йного обл1ку
теплово'1 енерга

Послуга з поводження з побутовими
вщходами (рщкими) або вивезення

рщких нечистот

Послуга з поводження з побутовими
вщходами (твердими,
великогабаритними, ремонтними)

Послуга з розподшу електрично! енергп

Послуга з постачання електричноГ енерга

Послуга з постачання теплово'1 енергп

Послуга з централ1зованого

водовщведення

Послуга з постачання гарячо! води

Послуга з централ1зованого

водопостачання

Послуга з розподшу природного газу

Послуга з постачання природного газу

Житлова послуга - послуга з управлшня
багатоквартирним будинком, витрати на
управлшня багатоквартирним будинком,
у якому створено об'еднання
сшввласнишв багатоквартирного
будинку/житлово-буд1вельний

кооператив

Найменування виду послуги,

внеску тощо

що надаються у багатоквартирних будинках за шдивщуальними договорами), а також про житлово-
комунальш послуги, якими користуються особи, що зареестроват (фактично проживають) у
житловому примщенш/будинку (шдкреслити потр1бне)



{Положения доповнено Додатком 1 зггдно з Постановок/ КМ№ 505 вгд 19.05.2021 - застосовуеться
з 1 травня 2021 року)

(пщпис)
20_р.

Я пошформований (пошформована) про шформащйну взаемод^ м1ж структурними
шдроздшами з питань сощального захисту населения, Мшсоцполггики, уповноваженими банками, яю
забезпечують банювське обслуговування реал1зацй мехашзму надання житлових субсидш у грошовш
форм1, оргашзащею, яка здшснюе виплату 1 доставку пенсш та грошовоТ допомоги, та оргашзащями,

що надають послуги, об'еднаннями сшввласниюв багатоквартирних будинюв/житлово-буд1вельними

кооперативами, яка здшснюеться вщповщно до Положения про порядок призначення житлових

субсидщ, затвердженого постановок) Кабшету Мщютр1в Украши вщ 21 жовтня 1995 р. № 848 "Про
спрощення порядку надання населению субсидш для вщшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рщкого п1чного побутового палива".

У раз1 виникнення обставин, яю можуть вплинути на отримання житлово! субсиди (змша у склад1
ос1б, яю зареестроваш (фактично проживають) у житловому примщенш/будинку; зм1на перел1ку
отримуваних житлово-комунальних послуг; придбання майна, товар1в або оплата послуг на суму, що
перевищуе 50 тис. гривень; заборговашсть понад три м1сящ за виконавчими провадженням про
стягнення ал1мент1в), а також у раз1 отримання одноразового доходу в сум1, що перевищуе
25-кратний розм1р прожиткового м1н1муму, встановленого для працездатних ошб, зобов'язуюся
протягом 30 календарних дшв письмово повщомити про це структурному шдроздшу з питань

сощального захисту населения.

У раз1 виникнення обставин, за яких втрачаеться право на отримання житлово^ субсидп на
понаднормову площу житла (змша у склад1 ос1б, яю зареестроваю (фактично проживають) у
житловому примщенш/будинку; працевлаштування або виникнення 1нших джерел доход1в, окр1м
зазначених у декларацп про доходи 1 витрати оиб, яю звернулися за призначенням житлово! субсидй),
зобов'язуюся протягом 30 календарних дшв письмово повщомити про це структурному шдроздщу з

питань сощального захисту населения.

У раз1 змши виплатних рекв1зит1в мого банк1вського рахунка зобов'язуюся протягом 10

календарних дшв письмово повщомити про це структурному пщроздшу з питань сощального захисту
населения.

ПрИМ1ТКИ

Найменування

оргашзацп, що надае
послуги,

об'еднання

сшввласниюв
багатоквартирного
будинку/житлово-

буд1вельного

кооперативу

Номер
особового

рахунка

Плата за абонентське обслуговування за
послугою з поводження з побутовими

вщходами

Плата за абонентське обслуговування за
послугою з постачання теплово! енергп

Плата за абонентське обслуговування за
послугою з постачання гарячо! води

Плата за абонентське обслуговування за
послугою з централ1зованого

водовщведення

Найменування виду послуги,

внеску тощо



одноразову компенеащю С1м'ям, як! втратили годувальника 13 числа ос1б, вщнесених до учасник^в Л1квщацп

одноразову компенеащю дггям, як1 стали особами з швалщнютю внаслщок ЧорнобильськоТ катастрофы

одноразову компенеащю учасникам л1кв1дацп насл1дк1в аварп на Чорнобильськш АЕС, як! стали особами з
швалщнютю внаслщок ЧорнобильськоТ катастрофы

5. Компенсацшш выплати та допомоги громадянам, ЯК1 постраждали в наел 1 док ЧорнобильськоТ катастрофа
допомогу на догляд малозабезпеченим особам з швалщнютю шдгрупи Б I групи
допомогу на догляд малозабезпеченим особам з швалщнютю тдгрупи А I групи

допомогу на догляд одиноким малозабезпеченим особам, як! за висновком ЛКК закладу охорони здоров'я
потребують постшного стороннього догляду (кр1М ошб з швалщнютю I групи)

допомогу дитин1 померлого годувальника

допомогу особам, як^ досягли вжу, що дае право на призначення допомоги
допомогу священнослужителям, церковнослужителям

допомогу особам з швалщшстю III групи
допомогу особам з швалщшстю II групи
допомогу Ж1нкам, яким присвоено звання УкраТни „Мати-геро^шя"

допомогу особам з швалщшстю I групи

4. Державну соц1альну допомогу особам, якч не мають права на пенс^ю, та особам з швалщшстю, а саме:

надбавку на догляд за дитиною з швалщшстю вшом вщ 6 до 18 рок1В
надбавку на догляд за дитиною з швалщнютю вжом до 6 роюв

одиноким особам з швалщшстю з дитинства II1III груп, як1 за висновком ЛКК закладу охорони здоров'я
потребують постшного стороннього догляду

надбавку на догляд за особою з швал^шстю з дитинства тдгрупи Б I групи
надбавку на догляд за особою з швалщнютю з дитинства шдгрупи А I групи
допомогу на дггей з жвал^нютю в1ком до 18 роюв

допомогу особам з швалщнютю з дитинства III групи

допомогу особам з швалщнютю з дитинства II групи
допомогу особам з швалщнютю з дитинства I групи

3. Державну сощальну допомогу особам з швалщнютю з дитинства та дггям з швалщшстю, а саме:

2. Державну сощальну допомогу малозабезпеченим ам'ям

допомогу особ1, яка доглядае за хворою дитиною

допомогу на д1тей одиноким матерям
допомогу на дггей, над якими встановлено ошку чи шклування
допомогу при усиновленш дитини

допомогу при народженн1 дитини

допомогу у зв'язку з ваптнютю та пологами

1. Державну допомогу С1м'ям з дпъми, а саме:

ЗАЯВА
про призначення ус1х вн.пв сощалыюУ допомоги, компенсаций та шльг

Прошу призначитп (перерахувати)
(потр1бне шдкреслити)

(дата реестрацн заяви)

№

ення:     первиннеповторненомер основноТ особово: справизверн

"" 20р., реестрацшний номер облжовоТ карткн платника податктв або
сер1Я та номер паспорта з вщм1ткою про вгдмову вщ прийняття такого номера, дата
народження „" 20р.

№, паспорт: сер!я_

зареестрований за адресою:

проживаю за адресою:
контактний телефон
виданий

вщ_

Заповнюсться: заявником/уповноваженим представником

До органу пращ та сощального захисту населения

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МШстерства сощально! шмптики Укра'ши

21 квггня2015року№ 441



(пщпис заявника/ уповноваженого представника/ власника, стввласника (наймачз) житла)

ОзнайомивсяВщповщальна особа

(пр!звище та пщпис вщповцшльно! особи)

. та зареестровано за №

20р.  такЁ       документи:

Заяву та документи нааркушах прийнято ""

Для   розгляду   заяви    необхщно   додати   до

Заповнюеться в^дповХдальною особою управлшня пращ та соц^ального захисту населения
Вщомост1 з паспорта та поданих документа звЁреш.

20

(шдпис заявшша/ уповноваженого представника/ влаеннка, сшввлаеннка (наймача) житла)

Ознайомився

(прЬвшце та пщпис В1дпов|дально1 особи)

_20р.  так!  документи:

р. та зареестровано за №_20Заяву та документа нааркушах прийнято ""

Для   розгляду   заяви   необхщно   додати   до

Заповнюетъся вгдповгдальною особою управлшня пращ та соц^ального захисту населения
В1домост1 з паспорта та поданих документ!в зв!рень

(гадаис эаавннка/упош

У випадку, якщо прийняття ршення щодо моег заяви потребуе окремого ршеяяя мгецевих оргашв виконавчоХ
влади/м1сцевого самоврядування або утеореног ними комШХ, прошу розглянути/не розглядати мою заяву вгдповгдними

мюцевими органами виконавчоХвлади/м^сцевого самоврядування абоутвореною ними комшею (потр^бне тдкреслити):

Номер пенсшноТ справиП. I. Б., адреса, орган, у якому перебувас на обл1ку одержувач пени! (допомоги)
(особа, за якою здШснюеться догляд)

Хнформащя, яка повщомляеться одержувачами компенсацШних виплат та допомог по догляду щодо отримання
пений (допомог) особою, за якою здшенюсться догляд:

Номер пенийноТсправиУправлшня Пенсшного фонду^ у якому перебувас на облжу одержувач допомоги

1нформащя, яка повщомлясгься одержувачем державноТ сошальноТ допомоги особам з швал1дшстю з дитинства та

дггям з швалщшстю щодо призначення пенен в раз! втрати годувальника:

Перебуваю

Не отримую

Не проживаю

Не перебувала

Отримую

Проживаю

Перебувала

пению (заповнюють лише вдови. вд1вш)

3. Пенс1Ю в п^з[ втрати годувальника або со и 1 а льну

2. 3 особою, вш яко^ маю дитину

1, У шлюб!

Додаткова шформащя. яка повшомляеться одинокою мапр'ю (пшкреслити необхшне)



Шдтверджую е^дсуттсть змт у склад! сШ 'X (при повторному звернент).
Яусв^домлюю, що наведет мною вХдомост^ про доходи та майно, що вплинули або могли вплинути на прийняте

рииення щодо надання сощальноХ допомоги, компенсаций та пшьг, будуть перев^реш згХдно з чинним законодавством
Укршни.

Мене повХдомлено, що в раз! змши обставин, як! можуть вплинути на отримання мною сощальноХ допомоги,
компенсацйта пшьг, я зобов'язуюсь пов^домити органы пращ та сощального захисту населения.

Про (йОмову в призначенп! або причинения выплати призначеноХ сощальноХ допомоги та/або повернення надм!ру
нарахованих кошппв у раз! подання неповних чи недостов^рных ведомостей про доходи та майновип стан сём 'X мене
попереджено.

банк

^У-

на особовий рахунок будинку-штернату, установи (закладу), де особа з швалщшстю з дитинства або дитина з
швалщшстю перебувае на повному державному утри манн 1

банк

МФОна рахуноку банку №_(I

арку шах.
Прошу в раз! призначення допомоги кошти гот1вкою перераховувати

через нацюнального оператора поштового зв'язку №

документшДо заяви вУдповщно до законодавства додано

19. Допомогу на дггей, нкч виховуються у багатодУтних С1м'ях

18. Тимчасову державну сощальну допомогу непрацююч1Й особ1, яка досягла загального пенс1Йного В1ку, але
не набула права на пенс1Йну виплату

17. Допомогу на поховання
16. Одноразову матерУальну допомогу особ!, яка постраждала вщ торг^в л I людьми
15. Одноразову винагороду Ж1нц1, як1й присвоено почесне звання Украши „Мати-героУня"
14. ГПльгу на придбання скрапленого газу
13. Шльгу на придбання твердого палива
12. Компенсац1Ю вартост! самост1йного санаторно-курортного Л1кування

11. Грошову компенсащю зам1сть санаторно-курортно^ путУвки

10. Компенсацшну виплату особь яка зд1Йснюе догляд за особою з УнвалУднУстю 1 групи або особою, яка

досягла 80 рокУв

9. Компенсащю як фпичнш особ^ яка надае соц]альн1 послуги

8. Допомогу на догляд (щомюячну грошову допомогу особУ, яка проживае разом з особою з УнвалУднУстю I чи II
групи внаслУдок психУчного розладу, який за висновком Л1карськоУ комУсУУ медичного закладу потребуе пост^йного

стороннього догляду, на догляд за ним)

7. Сошальну допомогу на дггей-сиргг та дпгей, позбавлених бать^вського шклування, грошове забезпечення
батькам-внхователям 1 прийомним батькам

6. Тимчасову держа в ну допомогу дггям

грошову компенсацию на дггей, яю не харчуються в навчальних закладах, розташованих на територ^ях

радюактивного забруднення, та дггей, як! е особами з швалщшстю внаслщок ЧорнобильськоУ катастрофи 1 не
харчуються в навчальних закладах, а також за ВС1 дш, коли вони не вщвщували щ заклади

компенсащю 50 (25) проценпв вартост! продукпв харчування за медичними (ф1зюлопчними) нормами,
встановленими МЫстерством охорони здоров'я Укршни, громадянам, як1 вщнесеш до категорш 1 та 2

компенсащю проУзду один раз на рж до будь-якого пункту Украши 1 назад автомобшьним, або повпряним, або
зашзничним, або водним транспортом особам, вщнесеним до категорш 1 та 2

компенсащю вартост1 самостШного санаторно-курортного Л1кування

щор!чну допомогу на оздоровления
наслщав аварп на Чорнобильськш АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою


