
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
14.06.2019 № 524 
 
 
 З метою покращання соціального захисту окремих категорій громадян – 
мешканців Львівської міської територіальної громади, керуючись Законом 
України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ухвали міської 
ради від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми 
соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“, враховуючи 
ухвалу міської ради від 29.12.2020 № 6 “Про функціонування Львівської міської 
територіальної громади“, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 14.06.2019 № 524 
“Про заходи щодо соціального захисту окремих категорій громадян“, виклавши 
додатки 1, 2 у новій редакції (додатки 1, 2 до цього рішення). 
 2. Встановити, що це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            Додаток 1 
        до рішення виконкому 
        від _____________ № _____ 
 

 
          “Додаток 1 
 

          Затверджено 
        рішенням виконком 
        від 14.06.2019 № 524 

 
 

ПОРЯДОК  
надання пільг з оплати за користування житлом та 

комунальними послугами окремим категоріям громадян –  
мешканцям Львівської міської територіальної громади 

 
 
 

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації права на отримання пільг з 
оплати за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним 
будинком, комунальними послугами (централізоване постачання холодної води, 
централізоване постачання гарячої води, водовідведення, постачання та 
розподіл природного газу, постачання та розподіл електричної енергії, 
постачання теплової енергії, вивезення побутових відходів) (надалі – пільги з 
оплати за користування житлом та комунальними послугами) за місцем 
реєстрації місця проживання. 

2. Дія цього Порядку поширюється на осіб, місце проживання яких 
зареєстроване на території Львівської міської територіальної громади та вони 
належать до однієї з таких категорій:  

2.1. Особи з інвалідністю по зору 1 та 2 груп. 
2.2. Ветерани УПА – особи з інвалідністю внаслідок війни УПА та учасники 

бойових дій УПА. 
2.3. Вдови ветеранів УПА, вдови політв’язнів. 
2.4. Члени сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталась на військовому 

летовищі “Скнилів“ 27 липня 2002 року. 
 2.5. Члени сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь у бойових діях 
на території Республіки Афганістан у період 1979-1989 років. 
 2.6. Дружини (чоловіки) померлих громадян з числа учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою (віднесених до категорії 1 та до категорії 2). 
 3. Особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп надається відповідно 
50-відсоткова та 40-відсоткова знижка плати за користування житлом та 
комунальними послугами. 
 4. Ветеранам УПА – особам з інвалідністю внаслідок війни УПА та 
учасникам бойових дій УПА надається 100-відсоткова знижка плати за 
користування житлом та комунальними послугами. 
 5. Вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів надається 50-відсоткова 
знижка плати за користування житлом та комунальними послугами. 



 6. Членам сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталась на військовому 
летовищі “Скнилів“ 27 липня 2002 року, надається 50-відсоткова знижка плати за 
користування житлом та комунальними послугами. 
 7. Членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь у бойових діях 
на території Республіки Афганістан у період 1979-1989 років, котрим надано 
статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України, 50-відсоткова 
знижка плати за користування житлом та комунальними послугами надається 
додатково до 50-відсоткової знижки плати за користування житлом та 
комунальними послугами, яка надається відповідно до Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ за рахунок коштів 
Державного бюджету України. 
 8. Дружинам (чоловікам) померлих громадян з числа учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою (віднесених до категорії 1 та до категорії 2), 
котрим надано статус відповідно до законодавства України, 50-відсоткова 
знижка плати за користування житлом та комунальними послугами надається 
додатково до 50-відсоткової знижки плати за користування житлом та 
комунальними послугами, яка надається відповідно до Закону України “Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи“ за рахунок коштів Державного бюджету України. 

9. Особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, надається відповідна 
знижка плати за користування житлом та комунальними послугами на одну 
особу (особу пільговика) у межах соціальної норми житла та соціальних 
нормативів користування житлово-комунальними послугами, визначених 
постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 “Про встановлення 
державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального 
обслуговування“, і не поширюється на членів сім’ї.  

9.1. Якщо обсяг витрачання газу, води, електричної та теплової енергії 
вимірюється засобами їх обліку, розмір пільги для відшкодування їх оплати 
розраховується виходячи з фактичного споживання послуг, але не більше від 
встановлених соціальних нормативів. 

9.2. Якщо розмір (вартість) фактично спожитої комунальної послуги за 
місяць рівний або менший 50-відсоткового розміру (вартості) встановленого 
соціального нормативу на цю послугу, тоді додаткова 50-відсоткова знижка 
плати для категорій осіб, зазначених у підпунктах 2.5, 2.6 пункту 2 цього 
Порядку, у цьому місяці не нараховується. 
 9.3. Надання відповідної знижки плати за послугу централізованого та 
індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та виду 
енергії проводиться відповідно до дати початку (закінчення) опалювального 
сезону, встановленого розпорядженням міського голови, але не може 
перевищувати дату початку (закінчення) опалювального сезону, на який 
розраховується пільга, що фінансується з Державного бюджету України. 
 9.4. Якщо серед зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку є особи, 
які мають право на пільги згідно з цим Порядком, а також особи, які мають право 
на пільги згідно із законами України, при розрахунку пільги для такого 
домогосподарства враховується додатково 10,5 кв. м на сім’ю один раз. 
 9.5. У разі призначення житлової субсидії домогосподарству за адресою 
реєстрації особи, зазначеної у підпунктах 2.1-2.6 пункту 2 цього Порядку, знижка 



плати за користування житлом та комунальними послугами не нараховується 
протягом періоду отримання житлової субсидії. 
 10. У разі, якщо особа з числа осіб, зазначених у підпунктах 2.1-2.4 пункту 
2 цього Порядку, має також право на пільгу згідно із законом України (у тому 
числі як член сім’ї особи, яка має право на пільгу згідно із законом України), вона 
користується пільгою згідно з цим Порядком або згідно із законом України за її 
вибором. 
 11. Для надання пільг з оплати за користування житлом та комунальними 
послугами особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, подають до відділу 
соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної 
політики за місцем реєстрації заяву встановленої форми (додаток 1 до цього 
Порядку) та ІД картку (за наявності). 
 11.1. У разі подання заяви законним представником чи уповноваженою 
особою – документи, які посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається 
заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові 
чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до 
законодавства України. 
 12. У разі відсутності (неподання) ІД картки до заяви додаються такі 
документи: 
 12.1. Копія паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки)/копія паспорта громадянина 
України з безконтактним електронним носієм з наявним оригіналом довідки про 
реєстрацію місця проживання заявника (додаток 13 до Правил реєстрації місця 
проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 
державного демографічного реєстру, які затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 02.03.2016 № 207). 
 12.2. Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків – відмітка 
у паспорті) заявника.  
 12.3. Оригінал довідки з місця проживання про склад сім’ї і реєстрації 
(дійсна протягом одного місяця з дня видачі). 
 12.4. Для осіб, зазначених у підпунктах 2.1-2.3 та 2.5-2.6 пункту 2 цього 
Порядку – копія документа, який підтверджує певний соціальний статус. 
 12.5. Для осіб, зазначених у підпункті 2.4 пункту 2 цього Порядку, районний 
відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту 
гуманітарної політики самостійно долучає копію додатка 2 до цього Порядку. 
 12.6. Інформація про характеристику житла (загальна та опалювальна 
площа житлового приміщення) і житлово-комунальні послуги, якими 
користуються особи, зазначені у підпунктах 2.1-2.6 пункту 2 цього Порядку 
(найменування виду послуги, внеску тощо; номер особового рахунку; 
найменування підприємства/організації, яка надає житлово-комунальні послуги 
(управляюча компанія, ОСББ, ЖБК тощо). 
 12.7. Копія документа, який надає повноваження законному 
представникові чи уповноваженій особі представляти заявника (при 
необхідності).  
 13. Під час подання копій документів заявники надають їх оригінали для 
огляду та засвідчення їх копій працівником відділу соціального захисту 
управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, який 
приймає документи від заявника. 



 14. У разі, якщо до заяви недодані всі необхідні документи або додані 
документи, оформлені неналежним чином тощо, відділ соціального захисту 
управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики протягом 
10 днів з дня прийняття відповідної заяви надає відповідь на звернення (заяву) 
заявника, у якій обгрунтовує неможливість надання знижки плати за 
користування житлом та комунальними послугами у зв’язку з відсутністю 
передбачених цим Порядком документів, неналежним їх оформленням тощо, з 
зазначенням вичерпного переліку відсутніх документів, неналежно оформлених 
тощо. 
 15. Відділи соціального захисту управління соціального захисту 
департаменту гуманітарної політики ведуть персоніфікований облік осіб, які 
мають право на пільги, визначених у пункті 2 цього Порядку. 
 16. Організації, які нараховують плату за користування житлом та 
комунальними послугами, надають знижку плати за користування житлом та 
комунальними послугами у розмірах, визначених у пунктах 3-9 цього Порядку, 
особам – мешканцям Львівської міської територіальної громади, зазначеним у 
пункті 2 цього Порядку. 
 17. Організації, які нараховують плату за користування житлом та 
комунальними послугами, подають відділам соціального захисту управління 
соціального захисту департаменту гуманітарної політики інформацію про 
нараховані суми знижки плати за користування житлом та комунальними 
послугами за попередній місяць у паперовому та електронному 
(підтверджується протоколом передачі файлу) форматі щомісячно, не пізніше 4 
числа. 
 18. Підставою для відшкодування коштів організаціям за знижку плати за 
користування житлом та комунальними послугами особам з інвалідністю по зору 
1 та 2 груп, ветеранам УПА – особам з інвалідністю внаслідок війни УПА та 
учасникам бойових дій УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів, членам 
сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталась на військовому летовищі “Скнилів“ 
27 липня 2002 року, членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь у 
бойових діях на території Республіки Афганістан у період 1979-1989 років, 
дружинам (чоловікам) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою (віднесених до категорії 1 та до категорії 2), є акти звіряння 
розрахунків з підприємствами та організаціями, які надають житлово-комунальні 
послуги. 
 19. Якщо серед зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку є особи, 
які мають право на пільги, передбачені законодавством України та місцевими 
нормативними документами, і користуються ними, сума, яка підлягає 
відшкодуванню згідно з цим Порядком, визначається з врахуванням наявних 
пільг. 
 20. Особи з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, ветерани УПА – особи з 
інвалідністю внаслідок війни УПА та учасники бойових дій УПА, вдови ветеранів 
УПА, вдови політв’язнів, члени сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь 
у бойових діях на території Республіки Афганістан у період 1979-1989 років, 
дружини (чоловіки) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою (віднесених до категорії 1 та до категорії 2) мають право на знижку 
плати за користування житлом та комунальними послугами з дати звернення, 



але не раніше ніж з дня видачі довідки, посвідчення (інших документів), яка(-і) 
підтверджує(-ють) набуття особою певного статусу. 
 21. Члени сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталась на військовому 
летовищі “Скнилів“ 27 липня 2002 року, мають право на знижку плати за 
користування житлом та комунальними послугами відповідно до списку членів 
сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталась на військовому летовищі “Скнилів“ 
27 липня 2002 року (додаток 2 до цього Порядку).  
 22. Надання пільг особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, 
припиняється: 
 22.1. У разі смерті, зміни місця реєстрації, зміни статусу тощо, які 
призводять до відсутності права на знижку з оплати за користування житлом та 
комунальними послугами відповідно до цього Порядку, про що такі особи (члени 
їх сімей/домогосподарств) зобов’язані повідомити відділи соціального захисту 
управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики впродовж 
10 днів з дня настання таких обставин. 
 22.1.1. При настанні обставин, передбачених у підпункті 22.1 пункту 22 
цього Порядку, надання знижки з оплати за користування житлом та 
комунальними послугами припиняється з 1 числа місяця, наступного за тим, у 
якому відбулися такі зміни. 
 22.2. За заявою пільговика (членів його сім’ї/домогосподарства) – з місяця, 
який настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою. 
 23. У разі необхідності проведення перерахунку (повернення до бюджету) 
наданих пільг за користування житлом та комунальними послугами за минулі 
періоди строк, за який здійснюється такий перерахунок, не обмежується. 
 24. Сума пільги, перерахованої організаціям (виплаченої суми пільги) 
надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними 
відомостями, повертається ним на вимогу структурного підрозділу з питань 
соціального захисту населення. 
 25. У разі, якщо пільговик добровільно не повернув надміру перераховану 
(виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому 
порядку. 
 26. Фінансування пільг з оплати за користування житлом та комунальними 
послугами здійснюється з бюджету Львівської міської територіальної громади.“. 
 
 
Керуючий справами  
виконкому          М. Литвинюк 
 
 Віза: 
Начальник управління 
соціального захисту        І. Кобрин 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 1 
       до Порядку надання пільг з оплати  
       за користування житлом та  
       комунальними послугами окремим 

       категоріям громадян – мешканцям  
       Львівської міської територіальної 

громади  
  
 Начальнику __________________ 

 відділу соціального захисту 
 управління соціального захисту 
 департаменту гуманітарної 
 політики  
 ______________________________ 
 (прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 Зареєстрований (-а) за адресою:  
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 тел. __________________________ 
 

 

ЗАЯВА 
 
Прошу взяти мене на облік для відшкодовування наданої 

організаціями/надавачами послуг знижки плати за користування житлом та 
комунальними послугами за рахунок коштів бюджету Львівської міської 
територіальної громади як особу, яка належить до категорії_____________ 
________________________________________________________________ 

Характеристика житлового приміщення/будинку: 

загальна площа ____ кв. метрів; опалювана площа ____ кв. метрів; 
будинок індивідуальний чи багатоквартирний (підкреслити потрібне); 
кількість поверхів у будинку _____. 
 Відомості про внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку води та теплової енергії, плату за абонентське 
обслуговування, а також про житлово-комунальні послуги, якими я користуюся: 
 Користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій) 
___________________________________________ / ____________________ 
 (найменування організації, яка надає послуги, ОСББ/ЖБК) (номер особового рахунку) 

 Комунальні послуги:  
постачання теплової енергії  
___________________________________________ / ____________________ 
 (найменування організації, яка надає послуги) (номер особового рахунку) 

централізоване постачання гарячої води 
___________________________________________ / ____________________ 
 (найменування організації, яка надає послуги) (номер особового рахунку) 

централізоване постачання холодної води та водовідведення 
___________________________________________ / ____________________ 
 (найменування організації, яка надає послуги) (номер особового рахунку) 



постачання та розподіл природного газу 
___________________________________________ / ____________________ 
 (найменування організації, яка надає послуги) (номер особового рахунку) 

постачання та розподіл електричної енергії 
___________________________________________ / ____________________ 
 (найменування організації, яка надає послуги) (номер особового рахунку) 

вивезення побутових відходів 
___________________________________________ / ____________________ 
 (найменування організації, яка надає послуги) (номер особового рахунку) 
 

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про склад сім’ї, соціальний 
статус, доходи тощо, що вплинули або могли вплинути на встановлення права 
на пільги та на визначення їх розміру, будуть перевірені згідно із 
законодавством України. 

Про відмову у наданні (припинення) пільг, повернення надміру 
нарахованих коштів у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про 
склад сім’ї, соціальний статус, інвалідність тощо мене попереджено. 

Мені повідомлено, що у разі змін у складі сім’ї, статусу, інвалідності, зміни 
місця реєстрації тощо я зобов’язуюсь повідомити орган соціального захисту 
впродовж десяти днів з дня настання таких обставин. 

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“ даю згоду 
на обробку моїх персональних даних управлінням соціального захисту 
департаменту гуманітарної політики. 

Окрім цього, посвідчую, що отримав повідомлення про володільця бази 
персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, 
визначені Законом України “Про захист персональних даних“, мету збору 
персональних даних та осіб, яким передаються або можуть передаватися 
персональні дані. 

 

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято “_____“___________ 20 _ р. та 
зареєстровано під № _______. 
Для розгляду заяви необхідно додати до “_____“_______________ 20 _ р. такі 
документи: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_________________________“Ознайомився“________________________ 
 (прізвище та підпис відповідальної особи) (підпис заявника, уповноваженого представника) 

 

-----------------------------------------------(лінія відрізу)----------------------------------------- 
 

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято “_____“___________ 20 _ р. та 
зареєстровано під № _______. 
Для розгляду заяви необхідно додати до “_____“_______________ 20 _ р. такі 
документи:__________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_________________________“Ознайомився“________________________ 
 (прізвище та підпис відповідальної особи) (підпис заявника, уповноваженого представника) 
 

 
 
Начальник управління 
соціального захисту        І. Кобрин 



          Додаток 2 
       до Порядку надання пільг з оплати  
       за користування житлом та  
       комунальними послугами окремим 

       категоріям громадян – мешканцям  
       Львівської міської територіальної 

громади 

 
СПИСОК 

членів сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталась на 
військовому летовищі “Скнилів“ 27 липня 2002 року 
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          Додаток 2 
        до рішення виконкому 
        від _____________ № _____ 

 
 
 “Додаток 2 

 

          Затверджено 
        рішенням виконком 
        від 14.06.2019 № 524 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок призначення та надання окремим категоріям 
громадян – мешканцям Львівської міської територіальної громади 
муніципальних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг 

 
 

1. Положення про порядок призначення та надання окремим категоріям 
громадян – мешканцям Львівської міської територіальної громади 
муніципальних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (надалі – 
Положення) визначає порядок призначення та надання окремим категоріям 
громадян – мешканцям Львівської міської територіальної громади 
муніципальних субсидій. 

2. Право на отримання муніципальних субсидій на оплату 
житлово-комунальних послуг (у тому числі користування житлом (квартирна 
плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг 
(централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої 
води, водовідведення, постачання та розподіл природного газу, постачання та 
розподіл електричної енергії, постачання теплової енергії, вивезення побутових 
відходів) надається сім’ям, які зареєстровані на території Львівської міської 
територіальної громади у одному житловому приміщенні, у складі яких є лише 
непрацездатні непрацюючі категорії громадян: 

2.1. Двоє і більше осіб з інвалідністю (у тому числі діти з інвалідністю). 
2.2. Одинокі особи з інвалідністю 1 або 2 групи. 
2.3. Одинокі особи з інвалідністю 3 групи, які мають висновок 

психіатричної медико-соціальної експертної комісії. 
2.4. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. 
2.5. Ветерани УПА – учасники бойових дій УПА та особи з інвалідністю 

внаслідок війни УПА. 
2.6. Вдови ветеранів УПА, вдови політичних в’язнів. 
2.7. Малолітні політичні в’язні сталінських таборів. 
3. До одиноких осіб, які мають право на муніципальні субсидії, належать 

громадяни, які не мають працездатних родичів (незалежно від місця їх 
проживання), зобов’язаних за законом їх утримувати. 

4. Муніципальні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 
призначаються тільки при наявності призначених житлових субсидій, які 
фінансуються з Державного бюджету України. 



5. Муніципальні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 
призначаються на підставі рішень комісій з розгляду заяв громадян щодо 
надання субсидій при районних адміністраціях (надалі – комісія). 

5.1. При прийнятті рішення про призначення (відмову у призначенні) 
муніципальних субсидій комісія враховує соціальний статус членів сім’ї (чоловік, 
дружина) осіб із складу домогосподарства, які не зареєстровані за адресою 
домогосподарства та доходи яких враховуються при призначенні житлових 
субсидій, які фінансуються з Державного бюджету України. 

6. Муніципальні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг не 
призначаються у разі, коли: 

6.1. Житлова субсидія, що фінансується з Державного бюджету України, 
призначена на підставі рішення комісії (крім випадку коли на підставі рішення 
комісії житлова субсидія, яка фінансується з Державного бюджету України, 
призначена домогосподарству, у якому крім громадян, зазначених у пункті 2 
цього Положення, зареєстрований член домогосподарства, який надає 
соціальні послуги особі з інвалідністю 1 групи підгрупи А з числа осіб, 
зареєстрованих у житловому приміщенні).  6.2. Розмір середньомісячного 
сукупного доходу домогосподарства у розрахунку на одну особу перевищує три 
прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 
січня року, у якому призначається муніципальна субсидія (крім одиноких осіб з 
інвалідністю з дитинства 1 групи підгрупи А). 

6.3. Особи, зазначені у пункті 2 цього Положення, уклали договір довічного 
утримання. 

7. Муніципальні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 
призначаються у межах соціальних норм житла та соціальних нормативів 
користування житлово-комунальними послугами, визначених постановою 
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 “Про встановлення державних 
соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування“.  

8. Муніципальні субсидії призначаються з місяця звернення за їх 
призначенням на термін, котрий відповідає терміну призначення житлових 
субсидій, які фінансуються з Державного бюджету України. 

9. Муніципальні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 
призначаються сім’ям, визначеним у пункті 2 цього Положення, для покриття 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг – частки плати за 
житлово-комунальні послуги, визначеної відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України (надалі – частка плати). 

10. Розмір муніципальної субсидії дорівнює частці плати/є меншим від 
частки плати, та у сумі з розміром призначеної житлової субсидії, яка 
фінансується з Державного бюджету України, не може перевищувати вартість 
фактично спожитих послуг у межах соціальних нормативів у відповідному місяці. 

10.1. Розмір муніципальної субсидії розраховується за формулою:  
 

Мс = Фп – Жс, 
 
де Мс – муніципальна субсидія, гривень; 
Фп – вартість фактично спожитих послуг за місяць у межах соціальних 

нормативів, гривень; 
Жс – розмір житлової субсидії, яка фінансується з Державного бюджету 

України, за місяць, гривень. 



11. Сім’ям, у складі яких є особи з інвалідністю, муніципальні субсидії 
призначаються з місяця звернення за їх призначенням на термін, котрий 
відповідає терміну призначення житлових субсидій, які фінансуються з 
Державного бюджету України, але не довше ніж на період встановлення 
інвалідності. 

12. В окремих випадках за рахунок коштів бюджету Львівської міської 
територіальної громади, передбачених для надання муніципальних субсидій, 
виходячи з конкретних обставин сім’ї, муніципальні субсидії можуть 
призначатися у разі, якщо особи, зазначені у пункті 2 цього Положення, 
отримують інші доходи, крім пенсії (соціальної допомоги), а також у разі, якщо у 
житловому приміщенні крім осіб, зазначених у пункті 2 цього Положення, 
зареєстровані та проживають інші непрацюючі особи, а саме: 

12.1. Пенсіонери, які, крім пенсії (соціальної допомоги), інших доходів не 
отримують. 

12.2. Неповнолітні діти. 
12.3. Повнолітні діти, які не перебувають у шлюбі, та навчаються у 

загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня 
акредитації за денною формою навчання (але не довше ніж до досягнення ними 
віку 23 років), крім осіб, які навчаються на платній формі навчання. 

12.4. Член домогосподарства, який надає соціальні послуги особі з 
інвалідністю 1 групи підгрупи А з числа осіб, зареєстрованих у житловому 
приміщенні. 

13. Муніципальні субсидії сім’ям, зазначеним у пункті 12 цього Положення, 
призначаються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї. 

14. Для призначення муніципальної субсидії уповноважена особа за 
місцем реєстрації подає заяву встановленої форми (додаток до цього 
Положення) та ІД картку. 

14.1. У разі відсутності (неподання) ІД картки до заяви додається 
документ, який підтверджує певний соціальний статус. 

15. Одинокі громадяни, крім документів, зазначених у пункті 14 цього 
Положення, подають акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, 
складений відповідним ОСББ, управляючою компанією або підприємством 
тощо, що обслуговує, управляє будинком та житловим майном, або державними 
соціальними інспекторами відділів соціального захисту управління соціального 
захисту департаменту гуманітарної політики. 

16. Одинокі непрацездатні громадяни, які обслуговуються Львівським 
міським територіальним центром соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), крім документів, зазначених у пункті 15 цього Положення, 
подають клопотання Львівського міського територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг). 

17. У разі, якщо у складі сімей, яким призначені муніципальні субсидії, 
відбуваються зміни (закінчення терміну встановлення інвалідності тощо), 
надання муніципальної субсидії у межах терміну призначення припиняється з 
місяця, наступного за тим, у якому відбулися зміни.  

Про відповідні зміни громадяни, яким призначені муніципальні субсидії, 
зобов’язані інформувати відділи соціального захисту управління соціального 
захисту департаменту гуманітарної політики до закінчення місяця, у якому 
відбулися зміни. 



18. Перерахунок розміру муніципальних субсидій у межах встановленого 
терміну призначення проводиться у разі: 

18.1. Зміни цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. 
18.2. Встановлення Кабінетом Міністрів України нового порядку 

обчислення розміру обов’язкової частки плати громадян за житлово-комунальні 
послуги. 

18.3. При зміні вартості комунальних послуг в опалювальний та 
неопалювальний періоди. 

19. Громадяни повинні підтвердити право на призначення муніципальної 
субсидії на наступний термін у порядку, визначеному для її призначення. 

20. Надання раніше призначених муніципальних субсидій припиняється, 
якщо громадянин приховав або подав недостовірні відомості про доходи та 
майновий стан, котрі вплинули на призначення житлових субсидій, які 
фінансуються з Державного бюджету України, або на її розмір, а також у разі 
подання громадянином недостовірних даних про склад сім’ї, соціальний статус 
тощо, що вплинули на встановлення права на муніципальну субсидію, з місяця, 
у якому виявлено порушення. 

21. У разі необхідності проведення перерахунку (повернення до бюджету) 
призначених муніципальних субсидій за минулі періоди строк, за який 
здійснюється такий перерахунок, не обмежується. 

22. У разі перерахунку у межах терміну призначення розміру житлової 
субсидії, яка фінансується з Державного бюджету України, відповідний 
перерахунок розміру раніше призначеної (виплаченої) недоотриманої 
муніципальної субсидії не проводиться. 

23. Сума муніципальної субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру 
внаслідок подання громадянином документів з недостовірними відомостями, 
повертається ним за вимогою органу, який призначив субсидію. 

24. У разі, якщо громадянин добровільно не повернув надміру 
перераховану (виплачену) суму муніципальної субсидії питання про її стягнення 
органи, які призначають субсидії, вирішують у судовому порядку. 

25. Звітність з нарахованих сум муніципальних субсидій проводиться у 
розрізі надавачів житлово-комунальних послуг та по окремих переліках 
уповноважених власників (наймачів), яким призначені муніципальні субсидії, 
для житлово-комунальних підприємств. 

26. Фінансування муніципальних субсидій здійснюється з бюджету 
Львівської міської територіальної громади.“. 

 
 
Керуючий справами 
виконкому          М. Литвинюк 
 
 Віза: 
Начальник управління 

соціального захисту        І. Кобрин 
 
 
 
 
 



          Додаток  
       до Положення про порядок 
        призначення та надання окремим 
        категоріям громадян – мешканцям  
       Львівської міської територіальної 

громади муніципальних субсидій  
       на оплату житлово- комунальних 
        послуг 

 
 

 Начальнику відділу соціального  
 захисту управління соціального  
 захисту департаменту гуманітарної 

політики 
______________________________ 

 
 ______________________________ 
 (прізвище, ім’я, по батькові) 

  
 Зареєстрований (-а) за адресою:  
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 тел. __________________________ 

 
 

ЗАЯВА 
 

 Прошу призначити муніципальну субсидію як сім’ї, яка належить до 
категорії сімей: __________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Інформація, яка повідомляється одинокою особою:  
я не маю працездатних родичів (незалежно від місця їх проживання), 

зобов’язаних за законом мене утримувати+ 
 

_________________________ __________________________________. 
 (підпис)    (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
Наявність договору довічного утримання щодо осіб, зареєстрованих у 

житловому приміщенні: ТАК / НІ  
 (необхідне підкреслити) 

_________________________ __________________________________. 
 (підпис)    (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
 Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про склад сім’ї, соціальний 
статус, доходи тощо, які вплинули або могли вплинути на встановлення права 
на муніципальну субсидію та на визначення її розміру, будуть перевірені згідно з 
законодавством України. 

Про відмову у призначенні або припинення виплати призначеної 
муніципальної субсидії, повернення надміру нарахованих коштів у разі подання 



неповних чи недостовірних відомостей про склад сім’ї, соціальний статус, 
доходи тощо мене попереджено. 

Мені повідомлено, що у разі змін у складі сім’ї, статусу, інвалідності тощо я 
зобов’язуюсь повідомити орган соціального захисту до закінчення місяця, у 
якому відбулися зміни. 
 Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“ даю згоду 
на обробку моїх персональних даних управлінням соціального захисту 
департаменту гуманітарної політики. 

Окрім цього, посвідчую, що отримав повідомлення про володільця бази 
персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, 
визначені Законом України “Про захист персональних даних“, мету збору 
персональних даних та осіб, яким передаються або можуть передаватися 
персональні дані. 
 

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято “_____“___________ 20 _ р. та 
зареєстровано під № _______. 
Для розгляду заяви необхідно додати до “_____“_______________ 20 _ р. такі 
документи:__________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
________________________“Ознайомився“_________________________ 
 (прізвище та підпис відповідальної особи) (підпис заявника, уповноваженого представника) 

 
-----------------------------------------------(лінія відрізу)----------------------------------------- 
 
Заяву та документи на ___ аркушах прийнято “_____“___________ 20 _ р. та 
зареєстровано під № _______. 
Для розгляду заяви необхідно додати до “_____“______________ 20 _ р. такі 
документи:__________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_________________________“Ознайомився“________________________ 
 (прізвище та підпис відповідальної особи) (підпис заявника, уповноваженого представника) 

 

 
 
 
 
 
 
Начальник управління 
соціального захисту        І. Кобрин 
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