Про внесення змін до порядку надання пільг окремим категоріям громадян
З 1 липня 2015 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів
України від 04.06.2015 року № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг
окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного
доходу сім’ї», відповідно до якої, починаючи з 1 липня 2015 року пільги з
оплати послуг за користування житлом, на житлово-комунальні послуги
(газопостачання, водопостачання, електропостачання), на придбання твердого та
рідкого побутового палива, за користування телефоном, а також послуг із
встановлення квартирних телефонів (далі – пільги) будуть надаватися залежно
від середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика.
Відповідно до п.8 Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з
урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї

пільговики, до

сукупного доходу сім’ї яких входять доходи (зокрема, заробітна плата, грошове
забезпечення, стипендія, дохід від підприємницької діяльності), або до складу
сім’ї яких входять працездатні особи, подають управлінню праці та соціального
захисту населення декларацію про доходи сім’ї пільговика (бланк додається), а
також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії чи
соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або
документи, що підтверджують відсутність доходів за вказаний період.
Виходячи

із
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наведеного

просимо

провести

інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед пільгових категорій громадян, які мешкають на
території Вашої ради та забезпечити подачу (в разі необхідності) заповнених
декларацій та необхідних документів (довідок про доходи або їх відсутність)
через уповноважених осіб.
Наголошуємо на тому, що з 1 липня 2015 року пільги будуть надаватися
тільки

на

підставі

заповнених

декларацій

та

відповідного

пакету

документів!
Одночасно повідомляємо, що сім’ї пільговиків, які складаються виключно
із непрацездатних членів (непрацюючі пенсіонери, непрацюючі інваліди)
декларацію про доходи не подають, пільги будуть надаватися, виходячи із
розміру пенсій чи соціальної допомоги.

За додатковою інформацією можна звернутися до управління праці та
соціального захисту населення Яремчанського МВК (м.Яремче, вул..Свободи,
300, відділ персоніфікованого обліку) або за тел..: 2-11-86 (Мотрук Світлана
Григорівна).
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