
 
М І Н І С Т Е Р С Т В О 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

(Мінсоцполітики) 
вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 226-24-45,  факс: (044) 289-00-98 E-mail: info@mlsp.gov.ua, 

Код ЄДРПОУ 37567866, реєстраційний рахунок 35213015078737 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172 

 

20.11.2017 № 22473/0/2-17/20    

 

На №                              від                                       щ 
 

 

 

 

 
 

Пунктом 8 Положення про порядок призначення та надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі 

змінами) (далі – Положення), передбачено, що для призначення субсидії сукупний 

дохід обчислюється виходячи з доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного 

віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, без урахування 

податку з доходів фізичних осіб, відомості про які надаються структурним 

підрозділам з питань соціального захисту населення ДФС, Пенсійним фондом 

України, фондами соціального страхування. 

Відсутність необхідних даних у файлі-запиті (паспортні дані, ідентифікаційний 

номер) унеможливлює отримання від ДФС та ПФУ інформації про доходи 14-річних 

осіб і, як наслідок, проведення розрахунку субсидії домогосподарствам, у складі 

яких є такі особи. 

Згідно з пунктом 14 Положення якщо отримати інформацію про доходи, 

необхідну для проведення автоматичного розрахунку субсидії, неможливо внаслідок 

помилки, виявленої в персональних даних особи під час обміну інформацією, орган 

соціального захисту населення повідомляє особу про необхідність виправлення 

помилки і проводить розрахунок субсидії протягом десяти днів після подання 

особою оновлених даних та отримання інформації про доходи. 

При цьому, враховуючи норму пункту 13 Положення щодо можливості подання 

протягом місяця необхідних документів у разі надання неповних даних, громадянин 

має надати необхідні відомості про 14-річних осіб протягом місяця після 

інформування його про це. 

Враховуючи викладене, розрахунок субсидії домогосподарствам, у складі яких 

є 14-річні особи, проводиться після отримання інформації про доходи цих осіб. 

Додатково інформуємо, що відповідно до частини другої статті 21 Закону 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» 

(далі – Закон) кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, 

зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.  
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