За додатковою інформацією щодо надання субсидій звертайтеся до департаментів
соціального захисту обласних державних адміністрацій
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Обласна державна адміністрація
Вінницька облдержадміністрація
Волинська облдержадміністрація
Дніпропетровська облдержадміністрація
Донецька облдержадміністрація
Житомирська облдержадміністрація
Закарпатська облдержадміністрація
Запорізька облдержадміністрація
Івано-Франківська облдержадміністрація
Київська облдержадміністрація
Кіровоградська облдержадміністрація
Луганська облдержадміністрація
Львівська облдержадміністрація
Миколаївська облдержадміністрація
Одеська облдержадміністрація
Полтавська облдержадміністрація
Рівненська облдержадміністрація
Сумська облдержадміністрація
Тернопільська облдержадміністрація
Харківська облдержадміністрація
Херсонська облдержадміністрація
Хмельницька облдержадміністрація
Черкаська облдержадміністрація
Чернівецька облдержадміністрація
Чернігівська облдержадміністрація
Київська міська державна адміністрація

Контактний телефон
(0432) 56-25-70
(0332) 79-98-35
(056) 713-66-18, (056) 713-63-09
(06264) 6-36-07
(0412) 24-14-08
(0312) 61-37-55
(061) 764-13-62
(0342) 50-30-90
(044) 206-74-86
(0522) 22-28-44
(06452) 2-85-98
(032) 235-24-70
(0512) 55-00-85
(048) 784-72-51
0-800-500-620
(0362) 63-36-01
(0542) 60-02-08
(0352) 52-25-90
(057) 705-26-90
(0552) 22-54-37, (0552) 46-73-1
(0382) 65-12-84
(0472) 63 99 08, (0472)63 44 01
(03722) 4-55-37
(04622) 5-60-97
(044) 404-36-46

ХТО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ СУБСИДІЇ. Допомогу держави – субсидію – може отримати більшість
українських родин, якщо їхні комунальні витрати перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного
доходу. А також ті люди, які орендують житло на підставі договору найму (оренди) житла. Субсидія
розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у будинку (квартирі) осіб і оформлюється на будького з членів сім’ї.
ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ПОДАННЯ НА СУБСИДІЮ. Тільки Заява та Декларація, що додаються. Для
Вашої зручності, ми додаємо зразок та коротку інструкцію для заповнення Заяви та Декларації. Жодних
інших документів не потрібно! Усі інші відомості державні органи отримують самостійно.
КУДИ І ЯК ПОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ НА ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЇ. Заповнені Заяву і Декларацію Ви можете
надіслати поштою або особисто звернутися до селищної ради або управління соціального захисту
населення за місцем реєстрації, де Вас проконсультують (контактні номери телефонів департаментів
соціального захисту населення областей вказано вище). Також субсидію можна оформити через інтернет
(заповнити Заяву та Декларацію можна на сайті subsidii.mlsp.gov.ua)
ХТО ОТРИМАЄ СУБСИДІЮ АВТОМАТИЧНО, БЕЗ ПОДАННЯ ЗАЯВИ ТА ДЕКЛАРАЦІЇ. Домогосподарства, які
одержували субсидію впродовж опалювального сезону 2015-2016 років (крім тих, кому субсидію було
призначено за рішенням комісії), та ті, які вже одержують її зараз, жодних документів (заяв та декларацій)
подавати не мають. Субсидію Вам уже призначено.
ВАЖЛИВО: Наявність заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги НЕ впливає на право отримати
субсидію і НЕ є підставою у її відмові. Жодним чином на субсидію НЕ впливає також і наявність у Вас будьякого майна, в тому числі квартири, машини, земельних паїв.
За додатковою інформацією звертайтеся до урядової «гарячої лінії» 15-45 (дзвінки безкоштовні)

