РОЗЯСНЕННЯ ЩОДО ПОРЯДКУ НАДАННЯ ЖИТЛОВОЇ
СУБСИДІЇ ДОМОГОСПОДАРСТВУ, ДО СКЛАДУ ЯКОГО ВХОДЯТЬ
ОСОБИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ЗА КОРДОНОМ
Відповідно до пункту 7 «Положення про порядок призначення
житлових субсидій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 21.10.1995р. №848 (у редакції постанови від 27.04.2018р. №329 із змінами
та доповненнями) до компетенції Комісії з призначення державних
соціальних допомог надано право приймати рішення щодо призначення
житлової субсидії домогосподарству, до складу якого входять особи, що
перебувають за кордоном більше 60 днів протягом періоду, за який
враховуються доходи для призначення житлової субсидії, якщо такими
особами підтверджено легалізованими в Україні документами набуття
страхового стажу в країнах, з якими укладено договори про соціальне
забезпечення, а саме: Болгарія, Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Монголія,
Португалія, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Азербайджан,
Білорусь, Вірменія, В’єтнам, Грузія, Молдова, Росія.
№ п/п

Країна

1.

Болгарія

2.

Естонія

3.

Іспанія

4.

Латвія

Орган,
правомочний
надавати
підтверджуючі
документи
набуття
особою страхового стажу
- Міністр, міністри або інший орган, до
компетенції
яких
належать
галузі
соціального забезпечення, вказані в
пункті 1 статті 2 Договору (пенсія за
страховим стажем та віком; пенсія по
інвалідності від загального захворювання;
пенсія по інвалідності в разі трудового
каліцтва або професійного захворювання;
пенсії
спадкоємцям;
допомоги
по
тимчасовій
непрацездатності
та
материнству;допомога по безробіттю;
допомога у разі смерті.);
- Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності на
підставі
формуляру
(довідки)
встановленого
зразка
про періоди
трудового (страхового) стажу.
Міністерство соціальних справ Естонської
Республіки

- Національний Інститут Соціального
Забезпечення - для всіх режимів, за
виключенням Спеціального Морського
Режиму;
- Соціальний Морський Інститут - для
Спеціального Морського Режиму.
- Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності на
підставі
формуляру
(довідки)
встановленого
зразка
про періоди
трудового (страхового) стажу.
- Служба закордонних виплат Управління
фонду
державного
соціального
страхування - з питань призначення та
виплати пенсії, відшкодування шкоди у
разі трудового каліцтва та професійного

Договір/угода про соціальне
забезпечення
1 Договір між Україною та
Республікою Болгарія про
соціальне забезпечення.

1. Договір між Урядом України
і
Урядом
Естонської
Республіки
про
співробітництво
в
галузі
соціального забезпечення.
2. Угода між Україною та
Естонською Республікою у
сфері соціального забезпечення
1. Угода між Україною
та Королівством
Іспанія про
соціальне
забезпечення
громадян.
2. Адміністративний договір
про порядок застосування
Угоди між Україною та
Королівством
Іспанія
про
соціальне
забезпечення
громадян.
1. Договір між Україною та
Литовською Республікою про
соціальне забезпечення.
2. Угода між Міністерством

захворювання, а також допомоги на
випадок хвороби та материнства;
- Литовська біржа праці при Міністерстві
соціальної охорони і праці - з питань
виплати допомоги на випадок безробіття;
- Служба по встановленню хвороби та
працездатності
при
Міністерстві
соціальної охорони і праці - з питань
оцінки ступеня і причини хвороби, а
також ступеня і причини працездатності.
- Муніципалітети - з питань призначення
та виплати допомоги на поховання і
допомоги сім'ям з дітьми.
- Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності на
підставі
формуляру
(довідки)
встановленого
зразка
про періоди
трудового (страхового) стажу
- Міністерство соціальної охорони та
праці Литовської Республіки
- Служба закордонних виплат Управління
фонду
державного
соціального
страхування.
Компетентний
орган
Монгольської
Народної Республіки, який підтверджує
зарахування
стархового
(трудового)
стажу.

5.

Литва

6.

Монголія

7.

Португалія

8.

Польща

9.

Румунія

10.

Словаччина

Соціальна
Братислава

11.

Угорщина

Компетентний
орган
Республіки
Угорщина, який підтверджує зарахування
стархового (трудового) стажу.

12.

Чехія

Чеське
управління
соціального
забезпечення або Уповноважені органи:
•
для
професійних
військових
спеціалізований відділ Міністерства
оборони,
•
для
працівників
поліції
спеціалізований відділ Міністерства
внутрішніх справ,
•
для
персоналу
в'язниць
спеціалізований відділ Міністерства
юстиції,
•
для працівників митної служби спеціалізований відділ Міністерства
фінансів.

Фонд
соціального
страхування
з
тимчасової втрати працездатності на
підставі
формуляру
(довідки)
встановленого
зразка
про періоди
трудового (страхового) стажу.
- Установа соціального страхування,
Центральний офіс у Варшаві - у сфері
застосування законодавства про соціальне
страхування, за виключенням соціального
страхування аграріїв;
- Каса аграрного соціального страхування,
Центральний офіс у Варшаві - у сфері
застосування законодавства про соціальне
страхування аграріїв;
- Міністерство праці та соціальної
політики - з питань допомоги по
безробіттю.
Компетентний орган Республіки Румунія,
який підтверджує зарахування стархового
(трудового) стажу.

страхова

компанія,

м.

праці та соціальної політики
України та Міністерством
соціальної охорони і праці
Литовської Республіки про
порядок реалізації Договору
між Україною та Литовською
Республікою про соціальне
забезпечення.

Договір
між
Україною
та Литовською
Республікою
про соціальне забезпечення.

Угода між Союзом Радянських
Соціалістичних Республік і
Монгольською
Народною
Республікою
про
співробітництво
в
галузі
соціального забезпечення.
Угода між Україною та
Португальською Республікою
про соціальне забезпечення.

1. Угода між Україною та
Республікою
Польща
про
соціальне забезпечення.
2. Адміністративний договір
щодо застосування Угоди між
Україною
та
Республікою
Польща
про
соціальне
забезпечення.

Угода між Союзом Радянських
Соціалістичних Республік і
Румунською
Народною
Республікою про соціальне
забезпечення.
1 Договір між Україною та
Словацькою Республікою про
соціальне забезпечення
2. Адміністративна Угода про
застосування Договору між
Україною
та
Словацькою
Республікою
про
соціальне забезпечення
Угода між Союзом Радянських
Соціалістичних Республік і
Угорською
Народною
Республікою про соціальне
забезпечення.
1. Договір між Україною та
Чеською Республікою про
соціальне забезпечення.
2. Адміністративна угода про
застосування Договору між
Україною
та
Чеською
Республікою про соціальне
забезпечення.

13.

Азербайджан

- Управління міграції при Міністерстві
праці та соціального захисту населення
Азербайджанської Республіки;
- Роботодавцем із зазначенням тривалості
трудової діяльності та її оплати за
відповідний період, а також періодів
сплати страхових внесків.

14.

Білорусь

Міністерство праці Республіки Білорусь.

15.

Вірменія

Міністерство праці та соціального
забезпечення Республіки Вірменія.

16.

В’єтнам

Міністерство праці, справ інвалідів війни
та
соціального
забезпечення
Соціалістичної Республіки В'єтнам.

17.

Грузія

Компетентний орган Республіки Грузія,
який підтверджує зарахування стархового
(трудового) стажу.

18.

Молдова

- Міністерство праці та соціального
захисту Республіки Молдова;
- Роботодавцем із зазначенням тривалості
трудової діяльності та її оплати за
відповідний період, а також періодів
сплати страхових внесків.

19.

Росія

- Міністерство праці Російської Федерації.
- Роботодавцем із зазначенням тривалості
трудової діяльності та її оплати за
відповідний період, а також періодів
сплати страхових внесків

1. Угода між Урядом
України
та
Урядом
Азербайджанської
Республіки
про
співробітництво в галузі
пенсійного забезпечення.
2. Угода між Кабінетом
Міністрів
України
та
Урядом Азербайджанської
Республіки про трудову
діяльність і соціальний
захист громадян України,
які тимчасово працюють на
території Азербайджанської
Республіки, та громадян
Азербайджанської
Республіки, які тимчасово
працюють
на
території
України.
1. Угода між Урядом
України
та
Урядом
Республіки Білорусь про
гарантії прав громадян у
галузі
пенсійного
забезпечення.
2. Угода між Урядом
України
і
Урядом
Республіки Білорусь про
трудову
діяльність
і
соціальний захист громадян
України
та
Республіки
Білорусь, які працюють за
межами своїх держав.
1Угода між Урядом України
і
Урядом
Республіки
Вірменія
про
трудову
діяльність і соціальний
захист громадян України та
Республіки Вірменія, які
працюють за межами своїх
держав.
Угода між Урядом України
та Урядом Соціалістичної
Республіки В’єтнам про
взаємне працевлаштування
громадян та їх соціальний
захист.
Угода між Урядом України і
Урядом Республіки Грузія про
співробітництво
в
галузі
пенсійного забезпечення.
1. Угода між Урядом
України
і
Урядом
Республіки Молдова про
гарантії прав громадян в
галузі
пенсійного
забезпечення.
2. Угода між Урядом
України
та
Урядом
Республіки Молдова про
трудову
діяльність
і
соціальний захист громадян
України
та
Республіки
Молдова, які працюють за
межами кордонів своїх
держав.
Угода між Урядом України та
Урядом Російської Федерації
про трудову діяльність і
соціальний захист громадян
Росії та України, які працюють
за межами кордонів своїх
держав.

Форма довідки, з обов’язковим визначенням терміну дії такої,
встановлюється компетентним органом тієї країни, в якій вона

видається. У цій довідці має зазначатися період набуття особою
страхового стажу, включно з періодом, за який враховуються її доходи, у
разі призначення житлової субсидії домогосподарству, до складу якого
входить особа.
Відповідний документ має бути легалізований в Україні.
Існує два способи легалізації документів – апостиль і консульська
легалізація.
Апостиль — це штамп відповідного зразка 10×10 см. Штампи
апостиль заповнюється українською мовою.

Штамп апостиль ставиться на документи або їх нотаріальні копії
державними органами для подальшого надання їх копій на території держав,
які підписали Гаазьку Конвенцію.
Апостиль в Україні проставляється в наступних організаціях:
Міністерство Юстиції України — апостиль ставиться на документи,
видані (засвідчені) судами, нотаріусами України і органами юстиції.
Державне підприємство «Інформаційно-іміджевий центр» —
апостиль ставиться на документи, видані під грифом Міністерства освіти і
науки України.
Державна реєстраційна служба України — апостилюються
документи із рацсу, і оригінали документів про реєстрацію юридичних та
фізичних осіб підприємств.
Міністерство закордонних справ України — апостиль ставиться на
документи, які не підлягають апостилюванню вищевказаними установами,
якщо це не суперечить інструкції з проставлення апостиля (довідки МВС,
податкової, медичні документи і ін).
Апостильований документ або його нотаріальна копія підлягає
перекладу.
Для країн, які оформили з Україною двосторонню угоду про правову
допомогу в цивільних справах, немає необхідності проводити легалізацію
українських документів. Для таких країн потрібен тільки нотаріально
засвідчений переклад документа.
Консульська легалізація – це надання документам юридичної сили для
подальшого використання їх за кордоном, використовується для країн, де не
поширюється дія Гаазької конвенції. Порядок консульської легалізації
офіційних документів установлюється Віденською конвенцією «Про

консульські зносини» 1963 року, міжнародними договорами та чинним
законодавством України.
Перелік країн з зазначенням виду легалізації документів:
Апостиль
Потрібен один
апостиль
Азербайджан
Білорусь
Болгарія
Вірменія
Грузія
Іспанія*
Латвія
Литва
Молдова
Монголія
Польща
Росія
Румунія
Словаччина
Угорщина
Україна
Чехія**
Естонія

Легалізація

Потрібно два апостилі
(апостиль на переклад)
Португалія

Не потрібно ані
легалізації, ані
апостилю

В’єтнам***

* ставиться або подвійний апостиль (апостиль на документ або копію та апостиль на
переклад), або апостиль на документ або копію, здійснюється переклад акредитованим
або присяжним перекладачем та легалізація у консульстві відповідної країни;
** ставиться апостиль на документ або копію документа та здійснюється обов’язковий
переклад присяжним перекладачем;
*** можлива консульська легалізація документа або документа з нотаріально
засвідченим перекладом у Києві;

