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Про стан надання населенню
пільг та житлових субсидій
На підставі статей 6, 17, 33, 36 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848
«Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово - комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», Постанови Кабінету
Міністрів від 27 квітня 2018 р. №329 «Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України», Постанови Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 №389 «Про порядок надання пільг окремим категоріям громадян з
урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї», заслухавши
інформацію з цього питання (додається):
1.
Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
забезпечити:
1.1 Проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи щодо змін з
питань надання населенню житлових субсидій згідно нової редакції
Положення про порядок призначення житлових субсидій.
1.2 Подання запитів керівникам підприємств, установ та організаціям,
які надають житлово - комунальні послуги інформації щодо користувачів
послуг, які мають на рахунках зекономлені суми невикористаних субсидій.
1.3 Забезпечити розгляд звернення громадян щодо виплати
зекономлених коштів невикористаної субсидії за опалювальний період 20172018 роки.
1.4 Формування та подання запитів органам місцевого самоврядування
щодо складу зареєстрованих осіб отримувачів субсидії.
1.5 Проведення перерахунків діючих житлових субсидій в зв’язку із
зміною соціальних норм та стандартів.
1.6 Проведення розрахунків та повернення до бюджету невикористаних
сум субсидій підприємствам - надавачам послуг.

1.7
Своєчасне подання підприємствами, установами та організаціями,
які надають житлово - комунальні послуги, операторам (провайдерам)
телекомунікацій списків пільговиків, які мають право на отримання пільг.
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:
2.1 Провести широку інформаційно - роз’яснювальну роботу серед
населення щодо нового порядку призначення субсидій та повернення
зекономлених коштів.
2.2 Затвердити уповноважених осіб, які відповідатимуть за прийняття
заяв, декларацій та інших необхідних документів для призначення житлових
субсидій від громадян.
2.3 Передбачити у місцевих бюджетах кошти для забезпечення новими
формами бланків заяв, декларацій для призначення житлових субсидій.
2.4 Передбачити в місцевих бюджетах кошти на надання інших пільг
(компенсація виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремих категорій громадян, надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв’язку, капітальний ремонт власних житлових будинків
(квартир) ветеранів війни) та компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги.
2.5 Визначитись із застосуванням на відповідних територіях виконання
постанови КМУ №197 від 14.03.2018 «Деякі питання надання пільг у
готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального
користування на міських, приміських та міжміських маршрутах».
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови адміністрації М. Великохатько та начальника управління
соціального захисту населення райдержадміністрації П. Середу.

Голова адміністрації

В. Сукач

Додаток
до
розпорядження
голови
районної державної адміністрації
ОЛ. 07- < ^ 2018
Інформація
про стан надання населенню пільг та житлових субсидій
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 №329 «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» затверджено
нову редакцію Положення про порядок призначення житлових субсидій та
передбачено призначення субсидії на наступний період лише на підставі
нових заяв Да декларацій визначеним категоріям осіб, а саме:
- особи, які не працюють та не сплачують внески до Пенсійного фонду;
- внутрішньо переміщені особи ;
- особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства,
враховуючи, що з 1.05.2018 для призначення субсидії враховуються доходи
членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від адреси реєстрації
їх місця проживання (тобто також у разі, коли їх зареєстроване місце
проживання відмінне від адреси домогосподарства);
- особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);
- особи, які зареєстровані в житловому приміщенні(будинку), але
фактично в ньому не проживають.
- особам, які одружені але зареєстровані у різних домогосподарствах
необхідно у декларації вказати чоловіка або дружину та їх доходи.
Для решти домогосподарств, які одержували субсидію у минулому
опалювальному періоді, призначення житлових субсидій має здійснюватися
без особистого звернення громадян.
З метою стимулювання енергозбереження також з 1 травня 2018 року
соціальна норма на газове опалення буде наближена до реальних обсягів
споживання і становитиме 4,5 мЗ на 1 м2 площі, електроопалення - 30
кВт.год на 1 м2 площі. При призначені субсидії на понаднормову площу
житла, норма може бути збільшена не більш ніж на 30%.
Внутрішньо-переміщені особи відтепер зможуть оформити субсидію без
договору оренди житла - лише на підставі заяви і декларації, з вказанням
складу домогосподарства. Заява стане приводом для обстеження матеріальнопобутових умов, а сам акт про обстеження - підставою для призначення
субсидії.
Спрощено процедуру отримання субсидій для жителів об’єднаних
територіальних громад. Відтепер ОТГ мають право приймати від громадян
документи для оформлення субсидії для передачі їх органам соціального
захисту населення. Механізм повторює практику звернень до сільських і
селищних рад.
Уряд також проведе преміювання домогосподарств за економію ресурсів
за підсумками цього опалювального сезону. Так як і минулого року, під
монетизацію підпадають зекономлені домогосподарствами 150 кіловат
електроенергії вартістю 135 грн. або 100 кубів газу, у грошовому еквіваленті

це 695,79 гривень. Субсидіантам, які економно використовували ресурси,
потрібно до 1 вересня подати заяву в управління соціального захисту
населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди
за енергоефективність.
Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може
відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу
чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.
Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему
оподаткування, незалежно від отриманих доходів до сукупного доходу за
кожний місяць враховується дохід, обчислений в таких розмірах мінімальної
заробітної плати, встановленої станом на кінець періоду, за який враховуються
доходи:
Однієї мінімальної заробітної плати - для платників єдиного податку І
групи;
Двох мінімальних заробітних плат — для платників єдиного податку II
групи;
Трьох мінімальних заробітних плат —для платників єдиного податку III
групи;
Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний
період), якщо:
- Загальна площа житлового приміщення перевищує понад 200 кв.м.(крім
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не
менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими
встановлено опіку чи піклування);
- Будь - хто із складу домогосподарства або член сім»ї особи із складу
домогосподарства має у володінні транспортний засіб, що підлягає
державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім
мопеда).
- У складі домогосподарства є особи, які досягай 18 річного віку за
інформацією ДФС, Пенсійного фонду в них взагалі відсутні доходи, які
враховуються під час призначення субсидії або вони не сплатили єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом З
місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення субсидії або
вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший ніж розмір
мінімальної заробітної плати.
- Особи, які перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом
.періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії. До
перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження,
лікування або навчання за кордоном.
- Будь- хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу
домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням
житлової субсидії здійснив купівлю або набув право власності на земельну
ділянку, квартиру(будинок), транспортний засіб або оплатив(одноразово)
будь-які послуги на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності
в інший законний спосіб перевищує 50 тис. грн..

- Простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житловокомунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
При райдержадміністрації працює комісія для надання житлових
субсидій, державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям,
призначення соціальних виплат внутрішньо - переміщеним громадянам.
Комісія у виключних випадках може приймати рішення про включення
доходів в розмірі
5286 грн. трьох прожиткових мінімумів для не
застрахованих осіб працездатного віку.
Для розрахунку субсидії середньомісячний сукупний дохід осіб
враховується:
за ІІІ-ІУ квартали попереднього календарного року - коли субсидія
призначається з початку неопалювального сезону;
за І-ІІ квартали поточного календарного року - у разі, коли субсидія
призначається з початку опалювального сезону;
за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю
звернення за призначенням субсидії, - коли субсидія призначається після
початку опалювального (неопалювального) сезону.
Громадяни, яким призначено субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати
обов’язкову частку платежу. Обов’язкова частка сплати вираховується у
кожному випадку індивідуально, в залежності від доходів сім’ї.
Для громадян, які використовують природній газ або електричну енергію
для індивідуального опалення, опалювальний період для надання субсидій
встановлюється з 16 жовтня до 15 квітня включно.
За звітний період на оплату ЖКП. нараховані субсидії на суму 74 млн.
ІООтис. грн. 11741 користувачеві. Середній розмір призначеної в звітному
періоді субсидії становить 6311грн . Заборгованість по ЖКП 17875 тис. грн.
5629 осіб звернуться в неопалювальний період за призначенням субсидії
згідно нового порядку.
Станом на 01.06.2018 підлягає монетизації 4861 особа на загальну суму 4
млн. 164 тис. грн.. та 14 млн. 754 тис. грн.. повертаються до державного
бюджету. За 2017 рік прийнято заяв для відшкодуванню частини
невикористаної субсидії 4702 осіб, що складає 70,7% (6650 осіб).
3367 сім’ям призначено субсидії у 2018 році готівкою на придбання
твердого палива та скрапленого газу на 10 млн. грн. 406 тис. грн.. Середній
розмір склав 2970 грн. Виплачено готівкою на суму 5 млн. 275 тис. грн. 2622
•сім’ям ( з них на погашення заборгованості за 2017 рік 2 млн. грн..).
Заборгованість поточного року складає 7 млн. 131 тис. грн.. Профінансовано
організаціям, які надають ЖКП 31 млн. 100 тис. грн..
4459 сім’ям призначено субсидії у 2017 році готівкою на придбання
твердого палива та скрапленого газу на суму 11 млн. 478 тис. грн..
В Кам’янець - Подільському районі 16480 осіб
користуються
пільгами, передбаченими чинним законодавством.
Інв. війни - 154, уч бойових дій - 743, уч. війни -1384

Станом на 01.06.2018 року нараховано пільг на оплату житлово - комунальних
послуг на загальну суму 5 млн. 339 тис. грн.., профінансовано 6 млн. 340 тис. грн.., в
т. ч. погашено заборгованість за минулий рік в сумі 3 млн. 542 тис. грн.. та поточний
рік 2 млн. 798 тис. грн.. заборгованість становить 2 млн. 541 тис. грн..
На придбання твердого палива та скрапленого газу нараховано пільг на суму 1
млн. 035 тис. грн., профінансовано 18 тис. грн.., в т.ч. погашено заборгованість за
минулий рік в сумі 18,0 тис. грн.. заборгованість становить 1 млн. 035 тис. грн..
На пільгове перевезення на 2018 рік було передбачено коштів в сумі 732,5 тис.
грн. Зокрема, районним бюджетом було виділено кошти в розмірі 170,0 тис. грн., а
органами місцевого самоврядування делеговано кошти в сумі 526,5 тис. грн.
Станом на 01.06.2018 року перевезено 26,8 тис. пасажирів-пільговиків на
загальну суму 314,0 тис. грн. Дана компенсація виплачена в повному обсязі.
На надання послуг зв’язку в 2018 році було передбачено коштів з районного
бюджету в сумі 35,0 тис. грн., використано у 2018 році 14 тис. грн...
Прийнято Постанову КМУ від 14.3.2018 №197 « Деякі питання надання пільг у
готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального
користування на міських, приміських та міжміських маршрутах». В Кам’янець Подільському районі проживає 9,2 тис чол.. пільгові категорії яких визначено даною
постановою. За проведеними розрахунками орієнтовна потреба коштів на рік
складає близько 12 млн. грн.. Рішення приймаються органами місцевого
самоврядування.

Керівник апарату адміністрації
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