
Субсидії студентам вищих навчальних закладів 

 У зв’язку зі значним підвищенням тарифів на комунальні послуги та актуальністю питання оформлення субсидій 

студентам вищих навчальних закладів на відшкодування оплати за проживання у гуртожитках ЦК Профспілки працівників 

освіти і науки України повідомляє наступне.  

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 затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 з урахуванням внесених змін, зокрема постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2015 № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій». 

 Згідно з пунктом 2 Положення громадяни, які проживають у гуртожитках, мають право на 

отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату користування житлом.  

 Пунктом 4 Положення встановлено, що субсидії призначаються за наявності різниці між 

розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо 

у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними 

послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, і обсягом визначеного 

Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу.  

 Абзацом першим пункту 12 Положення передбачено, що субсидія для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного сукупного доходу 

осіб.  

 В абзаці шостому пункту 12 зазначено, що при призначенні субсидії для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які одержують (одержували) стипендію, 

враховуються фактичні розміри стипендії та соціальних виплат. 

 Враховуючи норми абзацу першого пункту 12 Положення, студенти, які навчаються за 

договорами (контактами) або втратили право на отримання стипендії за результатами семестрового 

контролю, при визначенні права на субсидію вважаються такими, що не мають середньомісячного 

сукупного доходу. 

 Соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними 

послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії, визначено постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів 

у сфері житлово-комунального обслуговування».  

 Частка середньомісячного сукупного доходу, яку мають сплачувати громадяни за користування 

житлом, його утримання та оплату послуг водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, 

електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (житлово-комунальні послуги), за 

умови призначення їм житлової субсидії, визначається за затвердженою постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання 

житлової субсидії» (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 

28.02.2015 № 106) формулою: Ро = Кд / Кг х Рг,  

де Ро - частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії 

округлюється до двох знаків після коми; 

 Кд - коефіцієнт доходу домогосподарства - відношення розміру середньомісячного сукупного 

доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в 

розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої призначається субсидія; 

 Кг - базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії - два прожиткових мінімуми на одну 

особу в розрахунку на місяць (Кг = 2); 

 Рг - базова норма плати за житлово-комунальні послуги - 15 відсотків середньомісячного 

сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15). 

 Розмір оплати житлово-комунальних послуг при наданні субсидій, залежно від доходу 

громадян, зокрема студентів, наведено у таблиці (за матеріалами сайту Міністерства соціальної 

політики України): http://www.mlsp.gov.ua/. 

 Розмір плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів 

визначається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 28.03.2011 № 

284/423/173 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках 

вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності». 
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