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Про хід виконання в районі
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 14 серпня 2019 №807
«Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність
деяких постанов КМУ, щодо
виплати житлових субсидій та пільг
на оплату житлово-комунальних
послуг у готівковій та безготівковій
формах»

На підставі статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», 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,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року
№848 (зі змінами та доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від
14 серпня 2020 року №807 «Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність деяких постанов КМУ, щодо виплати житлових субсидій та
пільг на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій та безготівковій
формах», враховуючи інформацію з цього мпитання (додається):
1.
Начальнику
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації Танасієнко Л.П:
1.1. Вжити заходів щодо недопущення порушення термінів і розмірів
призначення і виплати населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива.
1.2. Взяти під особистий контроль питання дотримання термінів подання
реєстрів одержувачів субсидій та пільг до Міністерства соціальної політики.
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1.3. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо порядку та
термінів призначення житлових субсидій, надання пільг, надавати практичну
допомогу об’єднаним територіальним громадам в сфері соціального захисту
населення.
2. Рекомендувати сільським головам, селищному, сільським головам,
обраним об’єднаними територіальними громадами:
2.1. Звернути увагу уповноважених осіб селищної, сільських рад,
об’єднаних територіальних громад на правильність заповнення заяв про
призначення субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за
призначенням житлових субсидій.
2.2 .При зміні в складі сім’ї, або здійсненні купівлі житла (автомобіля,
земельної ділянки) на суму більше 50 тис.грн. осіб, які звернулись за
призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату ЖКП, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, повідомляти
управління соціального захисту населення райдержадміністрації протягом
місяця, в якому відбулися такі зміни.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації згідно розподілу функціональних
обов’язків.

Голова адміністрації

Юрій БАСЮК
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Додаток
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
28.05.2020 № 145/2020-р
ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання в районі постанови КМУ від 14 серпня 2019 року №807 «Про
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов
КМУ, щодо виплати житлових субсидій та пільг на оплату житловокомунальних послуг у готівковій та безготівковій формах»
З прийняттям постанови КМУ від 06.02.2019 року №62 «Про внесення
змін до деяких постанов КМУ» було впроваджено монетизацію субсидій перехід від перерахування субсидій у безготівковому вигляді на рахунки
надавачів послуг до надання субсидій громадянам у грошовій формі.
Запроваджено дві моделі монетизації: безготівкова грошова форма і
готівкова форма. За результатами їх ефективності було прийнято постанову
КМУ від 14 серпня 2019 року №807 «Про внесення змін та визнання такими,що
втратили чинність, деяких постанов КМУ». Згідно цієї постанови фінансування
та виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг
з 1 жовтня 2019 року здійснюється у готівковій та безготівковій формах.
За опалювальний період 2019-2020 року субсидією на оплату житловокомунальних послуг скористалось 2655 домогосподарств на суму 16367,4 тис.
гривень. Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних
послуг становить 927 гривень. За аналогічний період призначено субсидію для
придбання твердого палива та скрапленого газу для 774 домогосподарств на
суму 2420,8 тис. гривень. Середній розмір субсидії для придбання твердого
палива та скрапленого газу становить 3128 гривень. Із загального обсягу
нарахованих субсидій 41% отримувачів одержують виплати через виплатні
об’єкти «Укрпошти», а 59% - через банківські установи. Заборгованість перед
населенням за призначеними субсидіями станом на 01.05.2020 року відсутня.
Для реалізації нового механізму надання населенню субсидій та пільг в
районі
проводилась
широка
інформаційно-роз’яснювальна
робота.
Інформаційні матеріали постійно розміщуються на сайті райдержадміністрації,
стендах управління соціального захисту населення райдержадміністрації,
сільських рад та об’єднаних територіальних громад.
Організовувалось навчання спеціалістів управління соціального захисту
населення райдержадміністрації по організації роботи щодо виплати житлових
субсидій та пільг в готівковій та безготівковій формі.
Проводились наради з уповноваженими особами сільських рад та
об’єднаних територіальних громад щодо здійснення прийому документів від
громадян та передачу їх до управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, механізму виплати пільг та субсидій.
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Прийом громадян в управлінні соціального захисту населення
райдержадміністрації проводиться щоденно без обідньої перерви. В управлінні
працює телефон “гарячої лінії”, за яким можна отримати консультації щодо
призначення та виплати житлових субсидій та пільг за новими правилами.
Налагоджено обмін інформацією в електронному вигляді з органами
Державної фіскальної служби, управлінням Пенсійного фонду, Центром
зайнятості, Шепетівським ВВД ФССНВ, підприємствами, установами та
організаціями, які надають житлово-комунальні послуги. Забезпечено
постійний доступ до мережі Інтернет для поштових скриньок, що
використовуються для обміну інформацією.
Питання призначення житлових субсидій для найбільш вразливих верств
населення розглядаються на засіданнях районної комісії з питань призначення
населенню житлових субсидій та державних соціальних допомог
малозабезпеченим сім’ям.
У 2019 році проведено 22 таких засідання. За рішенням комісії
призначено субсидії 1787 сім’ям. Протягом 5 місяців 2020 року було проведено
6 засідань. За рішенням комісії призначено субсидії 284 сім’ям.
У зв’язку із поширенням короновірусної хвороби 25 березня 2020 року
Урядом прийнято постанову, якою передбачено призначення житлової субсидії
на наступний період усім домогосподарствам, які отримували житлову
субсидію в опалювальному періоді 2019-2020 років, без заяв громадян про
призначення житлових субсидій. Відповідно управлінням соціального захисту
населення райдержадміністрації автоматично, без подання заяв призначено
субсидію на період з 1 травня по1 жовтня 2020 року для 2244 домогосподарств.

Начальник управління соціального
захисту населення адміністрації

Ліліана ТАНАСІЄНКО

