
 

Якщо майновий стан, сімейний стан,  доходи  й 
витрати не змінились, то отримувачі субсидії подають 
розписку-зобов'язання, решта - повинні переоформити 
субсидію заново, подавши заяву і декларацію. 
 



Розписка-зобов’язання 

Я, ____________________________________________________________‘ 

зареєстрована(ний) за адресою:_______________________________________. 

повідомляю, що станом на 01 травня 2018 року склад та майновий стан сім’ ї 

не змінився: 

-  будинок (квартира) (підкреслити потрібне) загальною площею ________кв. метри ; 

- будинок індивідуальний (багатоквартирний) (підкреслити потрібне); 

- сімейний стан -                              ‘  

Дані про осіб, які входять до складу домогосподарства (зареєстровані за вказаною 

адресою): 

Прізвище, ім’я, * по батькові 
Дата 

народження 
Родинні 

відносини 

Сімейний 

стан 
    

    

    

    

    

 
Я та члени домогосподарства не мають транспортних засобів, які зареєстровані 

в установленому порядку і з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років. 
Я та члени домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за 

призначенням житлової субсидії не здійснювали купівлю або іншим законним 
способом не набули право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), 
транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового 
вжитку, та не оплатили (одноразово) будь-які послуги на суму, яка на дату купівлі, 
оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує                                 
50 тис. гривень. 

Я та члени домогосподарства в період з 01 липня 2017 року по 31 грудня     
2017 року не перебували за кордоном сукупно більше 60 днів. 

Боргів по оплаті житлово-комунальних послуг не мас. 
У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії 

(зміна у складі осіб, які зареєстровані, зміна в переліку отримуваних житлово-
комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплата послуг на суму, що 
перевищує 50 тис. гривень), зобов’язуюся протягом місяця повідомити про це 
структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. 

________________________        ______________________    

        (дата)             (підпис) 



http://teplo.gov.ua/subsidii/kak-zapolnit-deklarats iyu.html  

Інструкція про порядок заповнення бланку Декларації про доходи і 
витрати осіб,які звернулися за призначенням житлової субсидії 

Декларацію заповнює особа за місцем реєстрації (або особа, яка орендує житло і фактично 
сплачує вартість одержуваних послуг.) У правому верхньому куті зазначається назва місцевого 
управління соціального захисту населення до якого подається Декларація. 

У розділі І: 

У позиції 1 вказуються прізвище, ім’я по-батькові особи, яка звертається. 

У позиції 2 необхідно зазначити загальну та опалювальну площу житлового приміщення 
(кв. метрів), кількість поверхів у будинку, а також підкреслити тип будинку: індивідуальний чи 
багатоквартирний. 

У позиції 3 вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні 
(або фактично проживаючих – для осіб, які орендують житло і вказані у договорі оренди, або для 
індивідуальних забудовників, будинки яких не прийняті в експлуатацію), яким нараховується 
плата за житлово-комунальні послуги із зазначенням прізвища, ім’я по-батькові, дати 
народження, серії та номера паспорта, ідентифікаційного номера (за наявності) таких осіб. У 
графі „Примітки” можливо зазначити, що конкретна особа не проживає і їй не нараховується 
плата за житлово-комунальні послуги. 

У розділі ІІ: 

Заповнюються відомості про членів сім'ї - осіб зі складу домогосподарства незалежно від 
реєстрації їхнього місяця проживання - чоловіка, дружини, неповнолітніх дітей. 

У розділі III: 

Увага! В даному розділі вказуються ЛИШЕ дані про види та суми доходів осіб, які входять до 
складу домогосподарства, а також членів сім’ ї осіб зі складу домогосподарства незалежно від 
реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання), інформація про які 
відсутня в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та реєстрі застрахованих 
осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за III-IV 
квартали 2017 року (у травні 2018-го). 

У розділі IV: 

Зазначаються відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку і з 
дати випуску яких минуло менше ніж 5 років (крім мопеда), що перебувають у власності або 
володінні осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ ї осіб зі складу 
домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця 
проживання). 

У розділі V: 

Вказується інформація про осіб, які здійснили одноразову купівлю майна або оплату послуг 
протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі 
(оплати) перевищує 50 тисяч гривень із зазначенням виду, вартості, дати здійснення купівлі 
(оплати) майна або послуг. 

Відомості, зазначені у Декларації, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата 
заповнення Декларації. 



 



 



 





Пояснення до заповнення декларації у 2018 році 
 
https://maanimo.com/helpful/141876-kak-zapolnit-deklaraciyu-na-subsidiyu-v-ukraine-
blank-i-obrazec-zapolneniya 

 

Суми доходів в деклараціях вже не вказуються - соціальні 
служби перевіряють всі дані самостійно. 

• У цьому розділі зазначаються такі види доходів: 
заробітна плата; 

• пенсійне забезпечення; 
• стипендія; 
• прибуток, отриманий від підприємницької діяльності; 
• гонорари за публікації творів або виступу; 
• доходи від продажу різних видів майна і немайнових прав 

(інтелектуального або авторського); 
• регулярна матеріальна допомога від держави (крім разової); 
здача в оренду рухомого чи нерухомого майна; 

• прибутку від земельних паїв; 
• аліменти; 
• виплати по безробіттю; 
• дивіденди, цінні папери та інші інвестиційні доходи. 

 



Не всі із зазначених в Розділі II доходів будуть враховуватися 
при обчисленні розміру обов'язкового платежу при 
призначенні субсидії - наприклад, в його уваги не входять 
відсотки по депозитах. Наявність вкладів в банках не може також 
вплинути на рішення про видачу субсидії, але вказувати дані про 
них в декларації необхідно. 

Якщо у кого-небудь з працездатних членів сім'ї в зазначений в 
декларації період не було власного матеріального забезпечення, в 
графах «вид доходу» і «джерело» пишеться «дохід відсутній». 
Дітей до 16 років, які не мають доходу, можна не вказувати в цьому 
розділі. 

 
У Розділі II не вказуються разові виплати від держави: 
• при народженні дитини; 
• при усиновлення або удочеріння; 
• на оздоровлення; 
• допомога ветеранам та учасникам війни, приурочені до Дня 
Перемоги та інших пам'ятних дат. 

УВАГА!!!  Згідно зі статтею 165.1.1 Податкового кодексу України, 
субсидія, незалежно від вигляду в якому вона виплачується, не 
включається до загального місячного (річного) оподатковуваного 
доходу платника податку. Тому монетизація частини зекономлених 
субсидій жодним чином НЕ впливає на процес декларування, а 
отримана від держави сума  НЕ повинна зазначатися у Декларації 
про доходи громадян. 

Завантажити бланк декларації можна з сайту 

http://teplo.gov.ua/images/contents/d4/1d/8c/d9/files/dekl.doc 

 


