
 

Директору департаменту соціального 

захисту населення Сумської міської ради 

Масік Т.О. 

___________________________________ 
(від ПІБ) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(адреса реєстрації чи фактичного місця 

проживання) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(телефон) 

___________________________________ 
(електронна адреса) 

                                                                                              

ЗАЯВА 
 

Я,__________________________________________________________________, 

повідомляю департамент та підтверджую, що ні я, ні члени мого 

домогосподарства, ні члени сім’ї осіб із складу домогосподарства: 

                                                                                                                                                                                                         

- не маємо у власності житлового приміщення загальна площа якого 

перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку та 230 кв. 

метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих 

будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на 

початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, 

з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування; житлових 

приміщень, на які оформлено два і більше окремих особових рахунки на оплату 

житлово-комунальних послуг, за умови, що загальна площа частини або 

окремого житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку 

призначається субсидія, не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів 

для індивідуального будинку; житлових приміщень, якими забезпечено за 

рахунок державного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю з ураженнями 

опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках); 

- не маємо у власності  більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, 

будинок), крім житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової 

власності, розташованого в сільській місцевості, на тимчасово окупованій 

території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і       

м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що 

розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що 

підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення 

(будинку, квартири); 

- не маємо у власності транспортний засіб, що підлягає державній 

реєстрації, з року випуску якого минуло менше п'яти років (крім мопеда і 

причепа); більше ніж один транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, 

з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа); 
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- протягом 12 місяців перед 01.05.2021 не здійснювали на суму яка 

перевищує 50 тис. гривень: купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), 

іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та 

інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному 

в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»), будівельних 

матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) 

будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних 

послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі 

житла у випадку, зазначеному в пункті 10 цього Положення про порядок 

призначення житлових субсидій) та соціальними нормативами житлово-

комунального обслуговування); платіж (платежі), що випливає з правочинів, за 

якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або 

транспортні засоби (механізми) (крім об'єктів спадщини та дарування); внески 

до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації; 

благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів); надання 

поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики; 

- станом на 01.05.2021 не маємо на депозитному банківському рахунку 

(рахунках) кошти у сумі, що перевищує 100 тис. гривень; 

- протягом 12 місяців перед 01.05.2021 не здійснювали операції з купівлі 

безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на 

загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень. 

У разі виникнення обставин, які можуть вплинути на отримання житлової 

субсидії (зміна у складі осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у 

житловому приміщенні/будинку; зміна переліку отримуваних житлово-

комунальних послуг; придбання майна, товарів або оплата послуг на суму, що 

перевищує 50 тис. гривень; заборгованість понад три місяці за виконавчими 

провадженням про стягнення аліментів), а також у разі отримання одноразового 

доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, 

встановленого для працездатних осіб, зобов'язуюся протягом 30 календарних 

днів письмово повідомити про це департамент соціального захисту населення. 

У разі виникнення обставин, за яких втрачається право на отримання 

житлової субсидії на понаднормову площу житла (зміна у складі осіб, які 

зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку; 

працевлаштування або виникнення інших джерел доходів, окрім зазначених у 

декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової 

субсидії), зобов'язуюся протягом 30 календарних днів письмово повідомити про 

це департамент соціального захисту населення. 

У разі зміни виплатних реквізитів мого банківського рахунка зобов'язуюся 

протягом 10 календарних днів письмово повідомити про це департамент 

соціального захисту населення. 

__________________                    ___________                       _______________ 
           (дата)                                               (підпис)                                            (ПІБ) 




