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ЖИТЛОВА СУБСИДІЯ – НОВАЦІЇ СЬОГОДЕННЯ 

Хренова Т. Ю., 
здобувач кафедри цивільного  

та господарського права 
Донецького юридичного інституту  

МВС України 

Створення ринкової економіки супроводжується стрімким 
розшаруванням суспільства за матеріальним, соціальним статуса-
ми. Перед державою постала проблема забезпечення й підтримки 
малозабезпечених прошарків населення. Однією з функцій держа-
ви є недопущення зростання соціальної напруги з приводу майно-
вої нерівності, передбачення й фінансування негативних проявів 
ринку для громадян (безробіття, втрата працездатності). В умовах 
політичної нестабільності, кризової економіки, соціальної напруги 
субсидії, як правові засоби диференціації у механізмі правового 
регулювання нашої держави, відіграють важливу роль, займають 
одне із центральних місць.  

Субсидії – це особливий різновид правових пільг, що нада-
ються в грошовій або натуральній формі державою за рахунок ко-
штів державного або місцевих бюджетів, а також спеціальних фо-
ндів юридичним і фізичним особам, місцевим органам влади, ін-
шим державам; житлова субсидія – це адресна безготівкова допо-
мога держави малозабезпеченим сім’ям на оплату житлово-
комунальних послуг. І, що важливо, субсидія є безповоротною, її 
отримання не пов'язане й не тягне за собою зміни форми власнос-
ті житла. Характерними її ознаками є безготівковий і адресний 
характер, безповоротність отримання. 

Програму житлових субсидій було започатковано ще в 1995 
році рішенням Уряду України для допомоги малозабезпеченим ро-
динам в оплаті житлово-комунальних послуг. Уже більше двадцяти 
років поспіль ця програма залишається головним механізмом соціа-
льного захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на жит-
лово-комунальні послуги. Згідно з даною програмою держава відш-
кодовує витрати на оплату користування житлом або його утриман-
ня та комунальних послуг: централізоване опалення, газо- та елект-
ропостачання, централізоване постачання холодної та гарячої води, 
централізоване водовідведення, вивезення побутового сміття та рід-
ких нечистот. Крім цього, для сімей, які використовують для опален-
ня тверде паливо, а для приготування їжі скраплений газ, передбаче-
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но надання субсидії для придбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива. 

27 квітня 2018 р. Кабінет Міністрів України прийняв поста-
нову № 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міні-
стрів України та визнання такою, що втратила чинність, постано-
ви Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022»1, 
якою було затверджено нову редакцію Положення про порядок 
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрап-
леного газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, яке 
тепер має назву «Положення про порядок надання житлових суб-
сидій». Указаним Положенням було розширено перелік умов, коли 
домогосподарство право на субсидію не має, зокрема житлова суб-
сидія не призначається (у тому числі на наступний 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 ураху-
ванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування); 

2) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи 
із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний 
засіб, з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопе-
да). При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані без-
оплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підроз-
діли з питань соціального захисту населення, у тому числі за раху-
нок грошової допомоги на придбання автомобіля. Наявність (від-
сутність) у власності або володінні зазначених осіб транспортних 
засобів зазначається у декларації про доходи і витрати осіб, які 
звернулися за призначенням житлової субсидії. Якщо право влас-
ності або володіння на транспортний засіб набуто під час отри-
мання житлової субсидії громадянин, якому призначено житлову 
субсидію, протягом 30 календарних днів зобов’язаний повідомити 
про це; 

3) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи із 
складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за 
призначенням житлової субсидії здійснив купівлю або іншим закон-

                                                 
1 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України 

та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2016 р. №1022: постанова Кабінет Міністрів Украї-
ни від 27.04.2018 р. №329.URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-
2018-%D0%BF (дата звернення 08.10.2018). 



Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу 

та службу в правоохоронних органах 

260 
 

ним способом набув право власності на суму, яка на дату купівлі, 
оплати, набуття права власності перевищує 50 тис. гривень; 

4) структурним підрозділом з питань соціального захисту 
населення отримано інформацію про наявність простроченої по-
над два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних пос-
луг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян на день звернення за призначенням житло-
вої субсидії (340 грн); 

5) структурним підрозділом з питань соціального захисту на-
селення отримано інформацію про наявність у домогосподарства, що 
одержувало житлову субсидію у попередньому опалювальному (не-
опалювальному) сезоні, простроченої понад два місяці заборгованос-
ті з оплати за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої пере-
вищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день 
призначення житлової субсидії на наступний опалювальний (неопа-
лювальний) сезон. Житлова субсидія призначається з початку опа-
лювального (неопалювального) сезону за умови документального 
підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її 
реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому поряд-
ку (ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох міся-
ців з початку такого сезону, в іншому випадку – з місяця, наступного 
за тим, в якому до структурного підрозділу з питань соціального за-
хисту населення надійшло документальне підтвердження сплати 
заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або 
оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкрит-
тя провадження у справі). 

Нововведенням є також те, що орендарям житлового при-
міщення (будинку) житлова субсидія призначається за наявності 
договору найму (оренди) житла з місяця звернення до дати закін-
чення опалювального (неопалювального) сезону, але не більше 
ніж до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму 
(оренди) житла. На наступний строк житлова субсидія признача-
ється за особистим зверненням орендаря. При цьому для внутрі-
шньо переміщених осіб житлова субсидія на оплату житлово-
комунальних послуг надається за рішенням комісії з місяця звер-
нення до кінця опалювального (неопалювального) сезону без до-
говору оренди. 

Також змінено підхід при розрахунку доходів для призна-
чення субсидії. Відтепер під час призначення субсидії враховують-
ся доходи не лише осіб, яким призначається субсидія, а й членів їх 
сім`ї, у разі реєстрації (фактичного поживання) за іншою адресою. 
При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житло-
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во-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на 
таких осіб не розраховуються. Для розрахунку житлової субсидії 
враховуються доходи членів домогосподарства, а також членів 
сім`ї особи із складу домогосподарства, які досягли 14-річного віку 
станом на початок періоду, за який враховуються такі доходи. При 
цьому обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуа-
льно для кожної сім’ї за встановленою формулою й залежить ви-
ключно від доходів сім’ї. Дохід у вигляді заробітної плати врахову-
ється після сплати податку на доходи фізичних осіб. Важливо та-
кож зазначити, що цей вид пільги не може призначатися одночас-
но за місцем реєстрації особи та місцем її фактичного проживання. 

Підводячи підсумки вищевикладеного слід підкреслити, що, 
незважаючи на рішучі кроки Уряду в напрямку підвищення адресно-
сті й ефективності програми житлових субсидій, на постійне вдоско-
налення законодавства у цій царині, механізм субсидіювання все ж не 
бездоганний: (а) нормативно-правові акти містять ряд проблемних 
моментів; (б) головна мета Уряду – підтримка малозабезпеченого 
населення, виконується не повною мірою; (в) у результаті підвищен-
ня тарифів на оплату житлово-комунальних послуг населення, навіть 
використовуючи субсидії, змушене сплачувати величезні рахунки. 
Отже, головна мета держави – покращення економічного становища 
населення, сьогодні фактично не досягнута. 
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ПРАВОВІ ОЗНАКИ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ПРАЦЮ 

Цимбала І. З., 
аспірант Львівського національного  

університету імені Івана Франка 

При аналізі структури механізму захисту права на працю на-
уковці оперують такими поняттями, як «форма захисту», «спосіб 
захисту» та «засоби захисту». Поряд з цим загальна ідея здійснен-
ня захисту порушеного, оспореного та/або невизнаного права по-
лягає у вчиненні та реалізації певних діянь, характер та зміст яких 
забезпечує відновлення такого права або ж справедливу компен-
сацію за заподіяний протиправний вплив. Тобто оскільки особа 
прагне не абстрактно захистити свої права, а досягнути бажаного 
кінцевого результату, то визначальним елементом у механізмі 
захисту слід вважати саме обрання способу. 

Станом на даний час у правовій доктрині відсутня єдність у 
розумінні поняття «спосіб захисту». Для прикладу, В. Я. Бурак 
окреслене поняття тлумачить як дії та приписи органів, що захи-
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