
До уваги споживачів, які користуються субсидією 

на оплату житлово-комунальних послуг. 
 

 Згідно з  постановою Кабінету Міністрів України  від 17 жовтня 2018 № 841, 

внесено зміни до: 

- Положення про призначення житлових субсидій (постанова Кабінету Міністрів 

України № 848 від 21.10.1995г.), 

- Порядок розрахунку і повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для 

відшкодування витрат на оплату комунальних послуг (постанова Кабінету Міністрів 

України від 23.08.2016 № 534. 

 

 Відповідно до п. 14 Положення про призначення житлових субсидій для 

призначення житлових субсидій підприємства надають  суму простроченої понад два 

місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, а також суму 

простроченої понад два місяці заборгованості з оплати обов’язкової частки платежу за 

житлово-комунальні послуги. 

 Відповідно до п. 18 Положення про призначення житлових субсидій громадяни, 

яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову 

частку платежу. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж 

обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну 

вартість.  

 

 Відповідно до п. 2 Порядку розрахунку та повернення до бюджету 

невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних 

послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 534 

(далі — Порядок) розрахунок невикористаних сум субсидії проводиться 

виробниками/виконавцями послуг з централізованого опалення (теплопостачання), 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення, газо- та електропостачання 

(далі - надавачі послуг), об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, 

житлово-будівельними кооперативами, які є колективним споживачем (замовником) 

житлово-комунальних послуг станом на 1 травня та 1 жовтня за особовим рахунком 

споживача - громадянина, якому призначено субсидію на опалювальний 

(неопалювальний) сезон, що закінчився (далі - одержувач субсидії). 

 Відповідно до п. 3 Порядку розрахунок невикористаної суми субсидії 

проводиться надавачем послуг, об’єднанням співвласників багатоквартирного 

будинку, житлово-будівельним кооперативом у разі, коли на особовому рахунку 

одержувача субсидії станом на 1 травня та 1 жовтня обліковується переплата за 

послугу. 

 Порядок розрахунку сум невикористаної субсидії: 

- для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення 

(теплопостачання) за опалювальний сезон за особовим рахунком кожного одержувача 

субсидії визначається за такою формулою: 

Nт = Cт – Hт + От, 

де Nт - невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з 

централізованого опалення (теплопостачання) за опалювальний сезон, гривень; 

Cт - загальна сума нарахованої субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги 

з централізованого опалення (теплопостачання) за опалювальний сезон, гривень; 

Hт - загальна фактична вартість послуги з централізованого опалення 

(теплопостачання) за період отримання субсидії в опалювальний сезон, гривень; 



От - загальна сума фактично сплаченої обов’язкової частки плати за централізоване 

опалення за опалювальний сезон, гривень. 

 

 Розрахунок невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату 

послуг з централізованого постачання гарячої води  за особовим рахунком кожного 

одержувача субсидії визначається за опалювальний (неопалювальний) сезон за такою 

формулою: 

 

Nв = Cв – Hв + Ов, 

де Nв - невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з 

централізованого постачання гарячої води за опалювальний (неопалювальний) сезон, 

гривень; 

Cв - загальна сума нарахованої субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з 

централізованого постачання гарячої води за опалювальний (неопалювальний) сезон, 

гривень; 

Hв - загальна вартість спожитих послуг з централізованого постачання гарячої води 

за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень; 

Ов - загальна сума фактично сплаченої обов’язкової частки плати за централізоване 

постачання гарячої води за період отримання субсидії в опалювальний 

(неопалювальний) сезон, гривень. 

 Відповідно до п. 7 Порядку, якщо після проведення розрахунку за 

вищезазначеними формулами  невикористана сума субсидії має від’ємне значення, 

розрахунок за таким особовим рахунком невикористаної суми субсидії не 

проводиться. 

 Якщо після проведення розрахунку за вищезазначеними формулами 

невикористана сума субсидії має значення більше, ніж загальна сума нарахованої 

субсидії на оплату послуги за відповідний сезон, повернення до бюджету 

невикористаних сум субсидії за таким особовим рахунком здійснюється у розмірі 

нарахованої субсидії. 

 Переплата за особовим рахунком одержувача субсидії (станом на 1 травня та 1 

жовтня) зменшується на розраховану  невикористану суму субсидії. При цьому не 

допускається нарахування та облік будь-якої заборгованості на особовому рахунку 

одержувача субсидії. 

 На підставі вищевикладеного, на виконання Порядку розрахунку та повернення 

до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату 

комунальних послуг, КП «Харківські теплові мережі» в жовтні 2018 року виконає 

розрахунок невикористаних сум субсидій по гарячій воді за міжопалювальний період 

2018 року (травень - вересень). Сума невикористаної субсидії буде відображена в 

рахунках за послуги з теплопостачання за жовтень 2018 року і повернута до бюджету.

 


