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Міністерством соціальної політики розглянуто лист всеукраїнської 

організації органів місцевого самоврядування ,,Асоціація міст України” щодо 

надання роз’яснень стосовно механізму надання житлових субсидій громадянам 

в умовах карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 № 211 ,,Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі 

змінами), та повідомляється. 

Законом України від 17.03.2020 № 530-IX „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” (далі – Закон) передбачено на 

період карантину деякі тимчасові заходи щодо додаткового соціального захисту 

населення, зокрема заборону припинення надання призначених житлових 

субсидій. 

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

25.03.2020  № 247 ,,Про особливості надання житлових субсидій” (далі – 

Постанова № 247), заборонено на період карантину припинення надання 

житлових субсидій у випадках, передбачених Положенням про порядок 

призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 1995 р. № 848, крім обставин, що унеможливлюють 

надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше 

житлове приміщення (будинок) або у разі смерті одинокої особи. 

Враховуючи викладене, вважаємо, що на час дії карантину заборонено  

припинення надання житлових субсидій, крім випадків, за яких 

унеможливлюється надання субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в 

інше житлове приміщення (будинок), смерті одинокої особи, подання 

громадянином заяви про припинення надання субсидії, тощо. 

Разом з тим інформуємо, що згідно із Законом на період дії карантину та 

протягом 30 днів з дня його скасування забороняється підприємствам житлово-

комунального господарства припинення / зупинення надання житлово-
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комунальних послуг громадянам у разі їх неоплати або оплати у неповному 

обсязі, примусове виселення із житла та примусове стягнення житла, що 

належить на праві приватної власності громадянам, під час примусового 

виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні 

послуги, а також примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-

комунальних послуг із жилих приміщень у будинках державного, громадського 

житлового фонду та житлового фонду соціального призначення. 

Таким чином із зазначених підстав в період дії карантину не можливе 

виникнення обставин для припинення надання житлових субсидій. 

Призначення житлових субсидій на наступний період у травні 2020 року 

домогосподарствам, яким відповідно до Положення про порядок призначення 

житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.10.2020 № 848 (зі змінами) (далі – Положення), таке призначення проводиться 

після подання нових заяви і декларації за рішенням комісій, утворених 

районними, районними у м. Києві державними адміністраціями, виконавчими 

органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі ‒ Комісія), на 

підставі акта обстеження умов проживання, здійснюється без подання 

документів на розгляд комісії, якщо у домогосподарстві не відбулося змін 

обставин, що впливають на право отримання субсидії. 

Постановою № 247 передбачено також додаткові заходи щодо соціального 

захисту осіб, яких звільнено з роботи у зв’язку з карантином, тобто для осіб, яких 

звільнено в період карантину відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 

Кодексу законів про працю України і які зареєстровані в службі зайнятості як 

безробітні, до середньомісячного сукупного доходу враховується встановлений 

розмір допомоги по безробіттю замість заробітної плати, яку вони отримували за 

попереднім місцем роботи за відповідний період. Інші види доходів 

враховуються відповідно до вимог Положення. 

Мінсоцполітики звернулося до Державного центру зайнятості з проханням 

при зверненні указаних осіб до центрів зайнятості інформувати їх про 

можливість отримання житлової субсидії та видавати їм довідку про перебування 

на обліку в службі зайнятості, із зазначенням підстави звільнення (із посиланням 

на пункт 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю), а також розміру 

призначеної допомоги по безробіттю. 

При цьому при виконанні свої посадових обов’язків державні службовці 

мають бути забезпеченні засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, та дотримуватися відповідних санітарних 

та протиепідемічних заходів. 

 

 

Заступник Міністра                                                                             В. Музиченко 
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