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Головам обласних, Київської міської
організацій Профспілки працівників
освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє, що постановою
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 657 «Про внесення зміни до пункту 2
Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ,
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу» внесено зміну до пункту
2 Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ,
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 426, замінивши в абзаці
першому слово «четвертої» словом «третьої».
Таким чином, згідно з пунктом 2 Порядку пільги, компенсації і гарантії, на які
мають право пільговики (далі - пільги), надаються шляхом відшкодування пільговику
передбаченої законодавством частини фактичних витрат за користування житлом
(квартирної плати), паливом, телефоном, комунальними послугами та за проїзд (крім
педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників і працівників культури, пільги
яким передбачаються абзацом першим частини третьої статті 57 Закону України
«Про освіту», пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про
охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України «Про культуру» у розмірі
грошового еквівалента пільг, визначеного відповідно до цього Порядку. Абзацом третім
цього пункту встановлено що пільги педагогічним, медичним та фармацевтичним
працівникам і працівникам культури надаються щомісяця шляхом зменшення плати за
користування житлом з опаленням та освітленням.
Норма про забезпечення державою педагогічних працівників, які працюють у
сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерів, які раніше працювали
педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них безплатним
користуванням житлом з опаленням і освітленням передбачалася частиною четвертою
попередньої редакції Закону України «Про освіту» в редакції від 23.03.1996 № 100/96-ВР з
урахуванням унесених змін.
З прийняття нової редакції Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII
норма щодо пільгового безплатного користування житлом з опаленням та освітленням
передбачена у частині третій статті 57. Як і в попередньому законі, так і в чинному
встановлено, що зазначені пільги надаються за умови, що розмір середньомісячного
сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Згідно з пунктом 1 Порядку пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законом
мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та
особи рядового і начальницького складу (далі - пільговики), щодо знижки плати за
користування житлом, паливом та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ,
електрична та теплова енергія тощо), надаються за умови, якщо розмір середньомісячного
сукупного доходу пільговика за попередні шість місяців (далі - середньомісячний дохід) не
перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, визначеної
відповідно до підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу України.

Тобто пільговиками в застосуванні Порядку вважаються лише працівники,
військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу.
Щодо пенсіонерів з числа педагогічних працівників, то відповідно пункту 2
Порядку забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним
користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту «ї» частини
першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої статті
29 Закону України «Про культуру», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону
України «Про освіту», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 № 341/651/619/769, що
розроблений на виконання пункту 5 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на
здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за
рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 04.03.2002 № 256, право на безплатне користування житлом з опаленням і
освітленням мають пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, працівниками у
сільській місцевості і селищах міського типу, проживають у таких населених пунктах,
мають відповідний стаж роботи не менше трьох років і на момент виходу на пенсію
працювали на посадах педагогічних працівників.
Тож залежність від сукупного доходу для забезпечення пільгами на безплатне
користування житлом з опаленням та освітленням стосується лише педпрацівників, які
працюють у сільській місцевості і селищах міського типу. Такий сукупний дохід у 2018
році не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
який на 1 січня 2018 року складає 1762 грн, збільшеного в 1,4 рази та заокругленого до 10
гривень, тобто розміру 2470 гривень.
Пенсіонери з числа педагогічних працівників не є пільговиками, для яких
застосовується обмеження сукупним доходом для отримання зазначених пільг.
Просимо врахувати зазначене при відстоюванні прав педагогічних працівників, які
працюють у сільській місцевості і селищах міського типу та пенсіонерів з їх числа, на
забезпечення безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 серпня 2018 р. N 657
Київ

Про внесення зміни до пункту 2 Порядку надання пільг,
компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ,
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміну до пункту 2 Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам
бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. N 426 (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 14, ст. 625; 2004 р., N 6, ст. 321; 2005 р., N 23, ст. 1282; 2006 р., N 42, ст.
2809; 2014 р., N 57, ст. 1548), замінивши в абзаці першому слово "четвертої" словом "третьої".
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