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ПОСТАНОВА КМУ №409:  

НОВІ СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ ТА ЗМІНИ ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ АДРЕСНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ  

СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 

Прийняття Постанови КМУ №409 «Про встановлення державних соціальних 

стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» 6 серпня 2014 р. стало 

результатом спільних зусиль уряду, профільних міністерств та проектів USAID 

«Реформа міського теплозабезпечення в Україні» та «Муніципальна енергетична 

реформа в Україні». Постанова №409 встановлює соціальні норми житла та 

соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, запроваджує 

зміни до порядку надання житлових субсидій, направлені на підвищення її адресності 

та ефективності. 

  
ЯК ЦЕ ПОЧИНАЛОСЯ 

 

Реформування системи соціального захисту споживачів комунальних послуг в 

Україні має довгу і складну історію. Вже багато років тарифи на житлово-комунальні 

послуги не відшкодовують вартості енергоресурсів та витрат комунальних підприємств на 

забезпечення мешканців послугами. Спроби підвищення тарифів на житлово-комунальні 

послуги завжди викликали значні збурення у суспільстві. Механізми соціального захисту, 

які б мали забезпечити підтримку малозабезпечених домогосподарств від значного росту 

вартості послуг, залишаються неефективними, часто більшу допомогу отримують 

забезпечені домогосподарства, які мають доступ до послуг, чи мають більший рівень 

споживання.   

Зміни до механізмів соціального захисту, які здійснювались у попередні роки, як 

правило, погіршували адресність та ефективність системи соціальної підтримки. Такі 

зміни найчастіше стосувались встановлення нових видів пільг, розширення кількості 

пільговиків, запровадження преференцій у наданні субсидій окремим категоріям 

населення.  

Загальну оцінку системи соціального захисту споживачів житлово-комунальних 

послуг було зроблено в рамках Проекту «Реформа міського теплозабезпечення в Україні», 

який впроваджувався в Україні протягом 2009-2013 рр. за фінансування Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID)
1
. Для такої оцінки було здійснено аналіз законодавства з 

питань надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та житлових субсидій 

населенню, вивчено досвід впровадження місцевих програм соціального захисту 

споживачів житлово-комунальних послуг, виконано оцінку впливу тарифної політики, 

законодавства щодо оплати послуг, обліку споживання на соціальний захист споживачів, 

проаналізовано попередній досвід та уроки реформування системи соціального захисту. 

На основі аналізу та отриманих оцінок Проектом «Реформа міського 

теплозабезпечення в Україні» (РМТ) було підготовлено рекомендації щодо удосконалення 

                                                 
1
 Огляд нормативно-правової бази соціальної допомоги малозабезпеченим споживачам житлово-

комунальних послуг в Україні. Інститут місцевого розвитку за Проектом USAID «Реформа міського 

теплозабезпечення в Україні», червень, 2011р., Київ, 135с. 
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системи соціального захисту споживачів житлово-комунальних послуг з метою створення 

ефективної адресної системи соціального захисту, заснованої на принципах надання 

допомоги тим, хто її потребує, та з урахуванням можливостей державного бюджету
2
. Як 

основні заходи для підвищення адресності та ефективності соціального захисту 

споживачів житлово-комунальних послуг було визначено: 

1) Підвищення адресності програми житлових субсидій; 

2) Законодавче обмеження права на допомогу для більш забезпечених осіб; 

3) Запровадження соціальних нормативів споживання послуг, виходячи з яких 

надавались би субсидії чи пільги; 

4) Поступова відмова від пільг на житлово-комунальні послуги з одночасним 

вдосконаленням програми житлових субсидій. 

Подальша робота Проекту РМТ і, після його завершення, наступного Проекту 

USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» була спрямована на розробку 

механізмів впровадження запропонованих рекомендацій, обґрунтування можливості їх 

практичного впровадження.  

СОЦІАЛЬНІ НОРМИ ЖИТЛА ТА СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ КОРИСТУВАННЯ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ 

В рамках Проекту РМТ у січні-березні 2013 року було виконано аналіз стану 

споживання житлово-комунальних послуг, підготовлено пропозиції щодо переліку послуг, 

на які надаються соціальні допомоги, обсягів соціальних 

нормативів на ці послуги та щодо внесення відповідних 

змін до законодавства.  

Для аналізу використані дані про надання житлових 

субсидій органів соціального захисту великих та середніх 

міст, міст районного значення та сільських районів. Загалом 

для аналізу використано 46 797 справ домогосподарств – 

одержувачів житлових субсидій із різних регіонів України. 

Аналіз обсягу споживання комунальних послуг виконано з 

використанням даних про фактичне споживання послуг за 

12 місяців: з жовтня 2011 року по вересень 2012 року, тобто 

за період, який включає опалювальний і неопалювальний 

сезони. 

В ході виконання цього завдання було виконано 

аналіз та оцінку обсягів споживання комунальних послуг та стану забезпечення житлом 

соціально-незахищених громадян України, а також:  

• виконано порівняння обсягів фактичного споживання комунальних послуг із діючими 

нормативами споживання послуг та користування житлом, згідно із якими надається 

допомога (пільги та субсидії) малозабезпеченим домогосподарствам; 

• підготовлено рекомендації щодо встановлення соціальних нормативів користування 

житлово-комунальними послугами на основі результатів аналізу та зроблених оцінок, 

                                                 
2
 Рекомендації щодо вдосконалення системи соціального захисту споживачів житлово-комунальних послуг. 

Інститут місцевого розвитку за Проектом USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні», серпень 

2011р,,  Київ, 16с. 
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чинних нормативів та умов користування послугами; 

• сформовано пропозиції щодо встановлення соціальних норм користування житлом, 

соціальних нормативів користування послугами опалення та соціальних нормативів 

користування комунальними послугами. 

Для встановлення нормативів споживання енергоресурсів на потреби опалення 

рекомендовано: 

1) використати середні об‘єми споживання енергоресурсів, води, газу, електроенергії 

домогосподарствами — одержувачами субсидій, як базові соціальні нормативи;  

2) запровадити регіональні коригуючі коефіцієнти розміру витрат теплової та 

електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення 

окремо для 1-2-поверхових та багатоповерхових будинків.  

Як результат сформульованих пропозицій, на основі використання даних оцінки 

обсягів фактичного споживання комунальних послуг та стану забезпечення житлової 

площею одержувачами житлових субсидій
3
, та аналізу чинного законодавства щодо 

встановлення норм споживання житлово-комунальних послуг
4
, розроблено проект 

постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення деяких соціальних нормативів у 

сфері житлово-комунального обслуговування (соціальної норми житла і соціальних 

нормативів користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава 

надає пільги та встановлює субсидії)».   

Протягом травня-листопада 2013 року тривало узгодження проекту Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про встановлення деяких соціальних нормативів у сфері 

житлово-комунального обслуговування». Але, практично погоджений більшістю 

зацікавлених органів виконавчої влади, проект Постанови тодішній міністр регіонального 

розвитку відмовився подавати на розгляд уряду. Відповідний пункт був виключений із 

Плану дій на 2013 рік по реалізації Програми економічних реформ.  

НОВА КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ 

ДОМОГОСПОДАРСТВ ЩОДО ОПЛАТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

З кінця 2013 року в Україні впроваджується Проект USAID «Муніципальна 

енергетична реформа в Україні» (МЕР). Створення ефективної системи соціального 

захисту споживачів комунальних послуг є одним із пріоритетних завдань проекту. Тому 

було прийнято рішення продовжити розробку механізмів підвищення адресності та 

ефективності програми житлових субсидій, заходів щодо запровадження поступової 

інтеграції пільг на житлово-комунальні послуги в програми житлових субсидій.  

В ході реалізації Проекту МЕР, як розвиток попередніх напрацювань, 

запропоновано нову концепцію реформування системи соціального захисту споживачів 

                                                 
3
 Оцінка обсягу споживання комунальних послуг і забезпечення житлової площею соціально-незахищених 

громадян України та рекомендації щодо встановлення соціальних нормативів споживання комунальних 

послуг та соціальних нормативів користування житлом. А.Левицький, за Проектом USAID «Реформа 

міського теплозабезпечення в Україні», квітень 2013р,, Київ, 35с. 

4
 Звіт про результати аналізу чинного законодавства щодо встановлення норм споживання житлово-

комунальних послуг, включаючи пропозиції щодо переліку послуг, на які будуть встановлені соціальні 

нормативи, та пропозиції щодо необхідних змін у чинному законодавстві, Інститут місцевого розвитку за 

Проектом USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні», лютий, 2013р., Київ, 49с.  
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комунальних послуг в Україні, а саме концепцію соціальної підтримки домогосподарств 

щодо оплати житлово-комунальних послуг на основі соціальних нормативів, яка 

включає наступне: 

• для надання соціальної допомоги застосовуються стандартний набір послуг для 

домогосподарства та соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг; 

• допомога надається на обсяги споживання, що дорівнюють встановленим соціальним 

нормативам, незалежно від фактичних об’ємів спожитих послуг; 

• допомога призначається на встановлений законодавством термін і не перераховується 

протягом терміну її дії;  

• для надання соціальної допомоги встановлюється відсоток сукупного доходу для 

визначення граничного розміру плати за послуги для домогосподарства залежно від 

середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.  

НОВИЙ ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСОТКА ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ЧАСТКИ ПЛАТИ 

ЗА ПОСЛУГИ ЗАЛЕЖНО ВІД СУКУПНОГО ДОХОДУ ДОМОГОСПОДАРСТВА 

Чинний механізм надання субсидій передбачає застосування категорійного 

принципу встановлення розміру витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової 

субсидії. Домогосподарства за житлово-комунальні послуги сплачують 15% 

середньомісячного сукупного доходу за наступними винятками:  

• домогосподарства, що складаються тільки з непрацездатних громадян, сплачують 10% 

середньомісячного сукупного доходу, незалежно від розміру доходу;  

• домогосподарства, у складі яких є діти, інваліди першої або другої групи, і 

середньомісячний сукупний дохід на одну особу не перевищує прожиткового 

мінімуму, сплачують 10% середньомісячного сукупного доходу. 

Цей порядок сприяє тому, що основними одержувачами житлових субсидій є 

відносно більш забезпечені сім‘ї, що складаються з пенсіонерів, оскільки до 

непрацездатних відносять навіть працюючих пенсіонерів, які вийшли на пенсію у відносно 

молодому віці (пенсіонери силових структур і т.і.).  

Для підвищення адресності запропоновано застосувати принципово новий механізм 

встановлення розміру плати за житлово-комунальні послуги при призначенні субсидії, а 

саме: встановлення частки плати домогосподарства за послуги залежно від 

середньомісячного сукупного доходу на одну особу. 

Домогосподарство, середньомісячний дохід якого на 

одну особу становить два прожиткових мінімуми, має 

сплачувати за житлово-комунальні послуги в межах 

соціальних нормативів 15% сукупного доходу. Якщо дохід 

менший, відсоток доходу зменшується, якщо дохід більший 

— відсоток зростає пропорційно відношенню сукупного 

доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до 

одного прожиткового мінімуму. 

ПОСТАНОВА №409. ПІДГОТОВКА І ПРИЙНЯТТЯ 

Роботи за Проектом МЕР здійснювались у постійній координації із спеціалістами 

Нацкомпослуг, Мінсоцполітики, Мінрегіонбуду. В червні 2014 року про стан розробки 

Для підвищення адресності 
запропоновано 
встановлення плати 
домогосподарства за 
послуги залежно від 
середньомісячного 
сукупного доходу на одну 
особу. 
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соціальних нормативів було проінформовано Віце-прем‘єр-міністра України – Міністра 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира 

Гройсмана.  

Протягом червня-липня 2014 року стан розробки проекту постанови КМ України  

«Про встановлення деяких соціальних нормативів у сфері житлово-комунального 

обслуговування» розглянуто на трьох засіданнях Урядового комітету з питань 

регіонального розвитку під головуванням Віце-прем’єр-міністра В. Гройсмана. В період 

між засіданнями Урядового комітету члени робочої групи доопрацьовували окремі 

положення проекту Постанови КМ України щодо встановлення соціальних нормативів. В 

результаті спільних зусиль проект Постанови було представлено на розгляд Уряду 

України. 

ЩО ЗМІНЮЄ ПОСТАНОВА №409 І ЯКИМ ЧИНОМ? 

Нові механізми підвищення адресності системи соціального захисту 

малозабезпечених споживачів комунальних послуг в Україні 

6 серпня 2014 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів України №409 

«Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального 

обслуговування». 

Нова постанова передбачає запровадження соціальних нормативів користування 

житлом та споживання житлово-комунальних послуг, а також суттєві зміни до порядку 

надання житлових субсидій, направлені на підвищення її адресності та ефективності.   

Постанова запроваджує наступні зміни: 

• встановлює соціальні норми житла для оплати послуг з утримання житла, 

централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання); 

• встановлює соціальні нормативи користування житлово-комунальними 

послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії; 

• запроваджує коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної 

енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення залежно від 

регіону окремо для індивідуальних та багатоквартирних будинків; 

• встановлює новий механізм розрахунку розміру субсидії залежно від 

середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу; 

• запроваджує фіксований розмір субсидії, як допомоги, що призначається на певний 

термін і визначається залежно від розміру сукупного доходу домогосподарства на 

момент звернення та вартості житлово-комунальних послуг в обсягах соціальних 

нормативів; 

• відміняє перерахунки субсидій за даними про фактичне споживання послуг 

(субсидії призначаються на соціальну норму і не переглядаються протягом терміну 

дії). 

Раніше субсидія призначалась на сім‘ю, що призводило до неоднозначного 

трактування цього терміну для різних видів допомоги, тепер запроваджено термін 

«домогосподарство». 

За новим порядком право на субсидію напряму залежить від сукупного доходу 

домогосподарства на одну особу, незалежно від статусу. Тепер домогосподарства з 

меншими доходами мають можливість отримати більшу субсидію.  
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Соціальні норми житла для оплати користування житлом/утримання житла та 

централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) 

Соціальну норму житла для оплати користування житлом (утримання житла) в разі 

надання житлової субсидії встановлено рівною 13,65 кв. м загальної площі на одну особу 

та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство. Раніше застосовувалась норма 21 кв. м 

загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на домогосподарство. Аналогічна 

норма встановлена також і для опалюваної площі на послуги з централізованого та 

індивідуального опалення.  

Відтепер домогосподарство з однієї особи може отримати субсидію на площу рівну 

48,87 кв. м (замість попередніх 31,5 кв. м), але в межах 

фактичної площі житла. Якщо завважити, що понад 60% 

субсидій призначались раніше на збільшену площу житла 

шляхом розгляду спеціальними комісіями, таке нововведення 

суттєво спростить отримання субсидій домогосподарствами 

пенсіонерів, що складаються з однієї-двох осіб.  

Соціальну норму житла громадянам, які мають пільги на 

оплату житлово-комунальних послуг, залишено без змін: 21 кв. 

м загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на 

домогосподарство для послуг з утримання житла/користування 

житлом та 21 кв. м опалюваної площі на одну особу та 

додатково 10,5 кв. м на домогосподарство для послуг з 

централізованого та індивідуального опалення.  

Для сімей ветеранів війни, що складаються лише з 

непрацездатних осіб, пільги на опалення природним газом 

надаються на 42,0 кв. м опалюваної площі на одну особу та 

додатково 21,0 кв. м на сім’ю. 

Соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати 

яких держава надає пільги та встановлює субсидії 

Постановою встановлено соціальні нормативи користування житлово-

комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії: 

• природного газу для опалення (норму зменшено з 11 куб. м до 7 куб. м на 1 кв. м 

опалюваної площі); 

• електричної енергії для індивідуального опалення (норму збільшено з 28 кВт·год до 

65 кВт·год електроенергії на 1 кв. м опалюваної площі); 

• централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення 

(норми зменшено з 7-9 куб. м на одну особу до 4 куб. м на одну особу на місяць); 

• централізованого постачання холодної та гарячої води (норми зменшено з 3,5 куб. м 

на одну особу до 1,6 куб. м на одну особу на місяць); 

• користування послугами з газопостачання для приготування їжі та підігріву води 

(норми зменшено в середньому на 30-40%); 

• користування послугами з електропостачання (норми збільшено на 20-30%); 

• встановлено соціальні нормативи користування послугами з вивезення побутових 

 
Соціальні норми 
  
для оплати за утримання 
житла – громадянам без 
пільг на оплату ЖКП:  
13,65 м2 на одну особу та  
додатково 35,22 м2 на 
домогосподарство 
 
для оплати за 
централізоване та 
індивідуальне опалення:  
21 м2 на одну особу та 
додатково 10,5 м2 на 
домогосподарство  
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відходів.  

Постановою також встановлено, залежно від кліматичних особливостей регіонів та 

типу будівель, коригуючі коефіцієнти до нормативів користування послугами 

індивідуального опалення (теплопостачання)  

Зміни до умов надання житлових субсидій 

Постановою внесено зміни до постанов, якими встановлюються умови надання 

житлових субсидій: 

1) 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 (постанова 

Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. №848 із змінами та 

доповненнями
5
); 

2) Постанова Кабінету Міністрів України «Про новий розмір витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива у разі надання житлової субсидії» від 27 липня 1998 р. №1156
6
. 

Постановою №409 впроваджено рекомендації Проекту МЕР щодо вдосконалення 

програми житлових субсидій, а саме: 

• суттєво підвищено адресність програми житлових субсидій (запровадження розміру 

плати за послуги залежно від сукупного доходу домогосподарства на одну особу, 

відміна особливих умов надання субсидій); 

• спрощено процедури надання житлових субсидій (призначення субсидій за 

соціальними нормативами, зменшення підстав для розгляду справ комісіями); 

• спрощено адміністрування програми житлових субсидій (скасування перерахунків 

субсидій за фактично спожитими обсягами послуг, спрощення правил надання 

субсидій). 

ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ НОРМАТИВІВ ТА НОВОГО МЕХАНІЗМУ 

НАДАННЯ СУБСИДІЙ. ПЕРШІ КРОКИ 

Урядом було прийнято рішення щодо запровадження нового порядку з жовтня 

2014 року, з початком опалювального сезону. Від часу опублікування Постанови 

(11 вересня) до набуття чинності залишалось менше одного місяця. Але робота із 

впровадження положень Постанови розпочалась на наступний день після її прийняття 

Урядом. Вже 7 серпня відбулась робоча нарада за участі представників Мінсоцполітики, 

розробників програмних засобів, Проекту МЕР, на якій розглянуто план заходів по 

підготовці до запровадження нового порядку, що включає:  

• розробку програмного забезпечення; 

• проведення інформаційної кампанії; 

• підготовку та проведення серії регіональних семінарів для працівників місцевих 

органів соціального захисту населення; 

                                                 
5
 Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF. 

6
 Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1156-98-%D0%BF. 
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• координацію з органами виконавчої влади, відповідальними за реалізацію окремих 

положень постанови; 

• організацію взаємодії з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг. 

Протягом серпня-вересня 2014 року Проектом МЕРП спільно з Мінсоцполітики 

підготовлено та проведено цикл навчальних семінарів з питань запровадження соціальних 

нормативів для надання пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та зміни 

порядку надання житлових субсидій.  

Проведено національний семінар для керівників та спеціалістів обласних органів 

соціального захисту населення в місті Києві та п‘ять регіональних семінарів для фахівців 

місцевих органів соціального захисту в мм. Одесі, Хмельницькому, Львові, 

Дніпропетровську, Рівному. Загалом навчання пройшли понад 660 спеціалістів практично 

з усіх областей України.  

За участі Проекту МЕР Міністерством регіонального розвитку та Міністерством 

соціальної політики України було підготовлено інформаційні та роз‘яснювальні матеріали 

щодо застосування соціальних нормативів та роботи із надання субсидій в нових умовах.  

Інформаційно-обчислювальним центром Мінсоцполітики розроблено програмні 

засоби для автоматизації перерахунків чинних субсидій у зв‘язку із запровадженням 

нового механізму та допрацьовано програмні засоби для автоматизації надання субсидій 

за новим механізмом. Місцеві органи соціального захисту розробили плани роботи із 

зверненнями громадян, щоб уникнути черг, погодили порядок взаємодії із 

підприємствами-надавачами послуг.   

З початком опалювального сезону розпочались масові звернення громадян за 

призначенням субсидій. Новий механізм соціального захисту працює! 

Антон Левицький,  

старший спеціаліст з реформування та моніторингу системи соціального захисту, 

ВБО «Інститут місцевого розвитку», 

 співвиконавець Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні»  
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