
Розділ І. Загальні відомості: 
вказуються відомості про всіх осіб, 
зареєстрованих у житловому при-
міщенні (або тих, що фактично про-
живають, — для осіб, які орендують 
житло та вказані у договорі оренди, 
або для індивідуальних забудов-
ників, будинки яких не прийняті в 
експлуатацію), яким нараховується 
плата за житлово-комунальні по-
слуги. 

Розділ ІІ. Також заповнюються 
відомості про всі види доходів за по-
передній календарний рік (12 міся-
ців 2014 року) осіб, зареєстрованих 
у житловому приміщенні (або тих, 
що фактично проживають і зазначе-
ні у договорі оренди): заробітна пла-
та, пенсія, допомога (крім її частини, 
виплата якої здійснюється однора-

зово, зокрема при народженні дити-
ни), стипендія, грошове забезпечен-
ня, аліменти, виплати відповідно до 
умов цивільно-правового договору, 
доходи від підприємницької діяль-
ності, здачі майна в оренду, від про-
дажу майна та немайнових прав, 
сільськогосподарської продукції, 
дивіденди, проценти від розміщення 
депозитів тощо. Доходи вказуються 
без урахування податку з доходів 
фізичних осіб із зазначенням уста-
нови, організації, підприємства, де 
отримується дохід. 

Розділ ІІІ. Вказується інформа-
ція про одноразову купівлю майна 
або оплату послуг протягом 12 міся-
ців перед зверненням за призначен-
ням субсидії на суму, яка на час ку-
півлі (оплати) перевищує 50 тис. грн. 
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Як правильно заповнити заяву про 
призначення житлової субсидії 

У Маневицькому районі 
затягується процедура тендера з 
організації дитячого харчування 
Про це під час засідання облради повідомив депутат 
Микола Давидюк. «Як результат, діти харчуються за власні 
кошти, — повідомив він. — Ідуть певні процедури, які 
затягуються фіктивно. Я звертаюся до голови облдер-
жадміністрації негайно вирішити питання проведення 
цього тендера й забезпечити виконання закону про статус 
потерпілих від аварії на ЧАЕС. Там є проблема, й уже 
четвертий місяць». 

У травні українці 
відпочиватимуть 13 днів 
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 
у травні випадає 13 вихідних. 1 і 2 травня (День 
солідарності трудящих) — це п’ятниця і субота. 
Тому з урахуванням вихідних та перенесень буде 
чотири неробочих дні підряд. Окрім цього, День 
перемоги, 9 травня, також випадає на суботу. 
Отримуємо три вихідних поспіль. Трійця, що 
припадає на 31 травня, — неділя, отже, 1 червня 
також вихідний. Усього у травні, враховуючи ви-
хідні та святкові дні, буде 13 неробочих днів. 

3182
стільки гривень на сьогодні ста-
новить середня заробітна плата 
українців, що на 63 гривні більше, 
ніж у січні цього року. Пенсій-
ний фонд буде враховувати цей 
показник під час нарахування 
пенсії. 
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Актуально

Як правильно заповнити документи 
для отримання субсидії

Як правильно заповнити декларацію про 
доходи і витрати осіб, які звертаються за 
призначенням житлової субсидії 

На Ковельщині 
держустанови 
опалюватимуть 
дровами 

Зразок заповнення декларації

Зразок заповнення заяви

 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії 

Розділ I. Загальні відомості 
1. _____________________ Петренка Івана  Івановича____________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
2. Характеристика житлового приміщення/будинку: загальна площа _63,8_ кв. метрів;  
будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити); 
кількість поверхів у будинку __5___ 
3. Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у житловому 
приміщенні/будинку  

Прізвище, ім’я,  
по батькові 

Дата  
народ- 
ження 

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або серія та номер 
паспорта (для осіб, які мають відмітку 

у паспорті про право здійснювати 
платежі за його серією та номером) 

Примітки 

Петренко Іван Іванович 01.01.1946 1122334455 пенсіонер 
Петренко Марія Федорівна 12.01.1950 1234567890 пенсіонер 
Петренко Валерій Іванович 13.06.1973 1246697845 працюючий 

    
    
Розділ II. Всі види доходів осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому 
приміщенні /будинку, у тому числі від розміщення депозитів, здачі майна в оренду за період 
з _1 січня____  2014 р.  до   __31 грудня__  2014 року  

Прізвище, ініціали 
Відомості про доходи 

Вид доходу Сума доходу без урахування податку з 
доходів фізичних осіб, гривень 

Джерело доходу  

Петренко Іван 
Іванович 

пенсія 15000 грн. Пенсійний фонд 

Петренко Марія 
Федорівна 

пенсія 12588 грн. Пенсійний фонд 

Петренко Валерій 
Іванович 

заробітна 
плата 

23616 грн. ТОВ «Діло» 

    
    
    
Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, 
що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за 
призначенням житлової субсидії.  

Прізвище, ініціали Вид придбаного майна або 
оплачених послуг Вартість, гривень Дата здійснення купівлі або 

оплати послуг 
Петренко Валерій 

Іванович - 
Автомобіль 120000грн 18 березня 2014р. 

    
Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних 

відомостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому 
приміщенні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні житлової 
субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру 
перераховану (виплачену) суму житлової субсидії у подвійному розмірі. 
________підпис_______                                                              _04_ __травня_____ 2015р. 
          (підпис заявника)                                                                    

Управління праці та соціального захисту 
(найменування структурного підрозділу  

населення м.Луцьк Волинської області 

ЗАЯВА  
про призначення житлової субсидії  

Від         Петренка Івана Івановича            _ 
                                                       (прізвище, ім’я, по батькові) 
зареєстроване (для орендарів — фактичне) місце проживання: _____м.Луцьк 
вул.Весняна, 25, кв. 29__________________________________________________             
контактний телефон__632564, (050)3541215___паспорт:серія _КН_ № _010203 
Луцьким РВ УМВС України у Волинській  області 08 березня 1998 р.______ 
                       (ким і коли виданий) 
реєстраційний номер облікової картки платника податків ______1122334455_______ 
            (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) 

Прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива (необхідне підкреслити). 

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які 
зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку 

Вид послуги Номер особового 
рахунка 

Найменування організації, що надає 
послуги Примітки 

Утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій 

12372356 ЖКГ №2  

Газопостачання 667703 ВАТ «Волиньгаз» немає 
лічильника 

Централізоване постачання 
холодної води 

1250-
4886001-29 

КП 
«Луцькводоканал» 

є 
лічильник 

Централізоване постачання 
гарячої води 

18-189-29-0 ДКП 
«Луцьктепло» 

є 
лічильник 

Водовідведення 1250-
4886001-29 

КП 
«Луцькводоканал» 

є 
лічильник 

Централізоване опалення 18-189-29-0 ДКП 
«Луцьктепло» 

немає 
лічильника 

Електропостачання 23050674-5 ПАТ «Волиньобленерго» є 
лічильник 

Вивезення побутових відходів    
У разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення 

місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними 
комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними органами або 
утвореною ними комісією (необхідне підкреслити). 

Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому 
приміщенні/будинку, даємо згоду на обробку персональних даних про сім’ю, 
доходи, майно, що необхідні для призначення житлової субсидії, та оприлюднення 
відомостей щодо її призначення.  

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії 
(зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають), джерел доходу, 
переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів 
або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень), зобов’язуюся протягом 
місяця повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту 
населення. 

04 травня    2015 р.                                            ________________________ 
                                                                                                                         (підпис) 

Україна знизила 
спецмито на 
легкові автомобілі 

Згідно з рішенням Міжвідом-
чої комісії з міжнародної 

торгівлі про лібералізацію спе-
ціальних заходів щодо імпорту 
в Україну легкових автомобілів 
незалежно від країни походжен-
ня та експорту, яке опубліковане 
в газеті «Урядовий кур’єр» від 
28.03.2014 (№ 57), із 14 квітня на-
бирає сили другий етап лібералі-
зації. Про це повідомляє «Авто-
центр». 

Отже, якщо з 14 квітня 
2014 року на легкові авто з бен-
зиновими двигунами об’ємом 
від 1,0 до 1,5 л ставка спецмита 
становила 4,31% від мита, то з 
14.04.2015 — удвічі менше, тоб-
то 2,15%. На легковики з бен-
зиновими двигунами об’ємом 
1,5–2,2 л ставка знизилася з 8,63 
до 4,32%. 

Таким чином, теоретично на 
таку величину повинні подешев-
шати імпортні автомобілі, ввезе-
ні в нашу країну після цієї дати. 

У заяві необхідно підкресли-
ти, на які види послуг призначати 
субсидію («на оплату житлово-ко-
мунальних послуг» та/або «на при-
дбання твердого палива та скрапле-
ного газу»). Якщо домогосподарство 
користується твердим паливом, 
скрапленим газом і комунальними 
послугами, потрібно підкреслити 
все. 

У Заяві про призначення жит-
лової субсидії також необхідно: 

1) у графі «Номер особового 
рахунку» вказати номер особового 
рахунку, який міститься у договорі 

про надання послуг, платіжному до-
кументі (квитанції, розрахунковій 
книжці) на оплату відповідної по-
слуги; 

2) у графі «Найменування орга-
нізації, що надає послуги» вказати 
назву організації, що міститься у 
договорі про надання послуг, пла-
тіжному документі (квитанції, роз-
рахунковій книжці) на оплату відпо-
відної послуги; 

3) у графі «Примітки» зазна-
чається наявність або відсут-
ність засобів обліку, а саме «є 
лічильник»/«немає лічильника». 

Із 1 травня набирає чинність постанова, яка дозволяє українцям отримувати 
субсидії за полегшеною схемою. Допомогу призначатимуть на 12 місяців, а 
продовжуватиметься вона автоматично. Пропонуємо вам зразки заяв і декла-
рацій, які необхідно заповнити при оформленні субсидій. Заяву про призна-
чення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які зверта-
ються за призначенням житлової субсидії, самостійно заповнює особа, на яку 
відкрито особовий рахунок зі сплати житлово-комунальних послуг за місцем 
реєстрації. Особи, які орендують житло, додають до заяви договір найму 
(оренди) житла. Окрім заяви та декларації, заборонено вимагати від громадян 
інші документи, довідки тощо. 

Голова райдержадміністрації 
Віктор Козак провів нараду 

з питань заготівлі паливних ма-
теріалів на опалювальний період 
2015–2016 років. Очільник РДА 
наголосив на тому, що Ковель-
ський район має зменшити спо-
живання природного газу на 
30% порівняно з минулим опа-
лювальним сезоном, а бюджетні 
установи району мають перейти 
на альтернативні види палива — 
це дрова. 

Голова райдержадміністрації 
для порівняння проаналізував 
проведені розрахунки переходу 
бюджетних установ із торфобри-
кету на дрова, кінцевий резуль-
тат показав, що економія тільки 
у галузі освіти становить близь-
ко 0,5 млн грн. «Якщо дрова за-
готовлятимуть у Ковельському 
районі, то й податки будуть вер-
татися в бюджет. Ми маємо мож-
ливість збільшити резерви дров 
без знищення лісів. Зокрема, на 
паливо можна використовувати 
відходи деревини, що залиша-
ються при зрізці аварійних дерев 
у придорожніх смугах, в охорон-
ній зоні,  на лісосіках», — сказав 
керівник виконавчої влади райо-
ну. 

Поряд із цим Віктор Козак 
зазначив, що під час заготівлі 
паливних матеріалів для бю-
джетних установ району також 
можна буде використати і від-
ходи з очищення меліоративних 
каналів. Цьогоріч в області роз-
починається реалізація проек-
ту «Відновлення меліоративної 
мережі для сприяння еконо-
мічному зростанню сільських 
територій Волинської області» 
у рамках Програми ЄС «Під-
тримка регіонального розвитку 
України». Для впровадження 
заходів проекту Європейський 
Союз надає фінансову допомогу 
в сумі 4 млн 800 тис. грн на про-
ведення робіт із відновлення ме-
ліоративних каналів на території 
чотирьох сільських та однієї се-
лищної рад Ковельщини, а саме: 
Голобської, Поповичівської, Ду-
бівської, Майданської, Новомо-
сирської. 

Підсумовуючи нараду, голо-
ва РДА Віктор Козак зазначив, 
що зараз розробляється меха-
нізм заготівлі паливних мате-
ріалів на наступні опалювальні 
періоди. 

Скачати і заповнити заяву та декларацію можна на сайті  «Урядовий 
портал» (єдиний веб-портал органів виконавчої влади України) або за по-
силанням: 
Заява: http://www.kmu.gov.ua/document/248055287/Zayava.doc
Декларація: http://www.kmu.gov.ua/document/248055272/Declaracia.doc


