Щодо спрощеного порядку надання житлових субсидій.
Урядом

28 лютого 2015 року прийнято постанову

№ 106 « Про

удосконалення порядку надання житлових субсидій», якою суттєво
спрощується порядок отримання субсидій, зокрема скасовано обмеження
щодо майнового стану сім’ї. При цьому при призначенні субсидії
враховуватимуться доходи без податку з доходів фізичних осіб. Відповідні
зміни набирають чинності 1 травня 2015р.
Кому призначається субсидія
Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який
зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особовий
рахунок на оплату житлово-комунальних послуг.
Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у
яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг виходячи із соціальної
норми

житла

та

соціальних

нормативів

користування

послугами

перевищують розмір визначеного обов’язкового платежу.
Куди і як подаються документи
З питання призначення житлової субсидії необхідно звернутися до
управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
Документи для призначення субсидії можуть бути надіслані до
місцевого управління праці та соціального захисту населення поштою.
У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для
призначення субсидій здійснюють уповноважені особи, які визначаються
виконавчими органами сільських і селищних рад.
Перелік документів для призначення субсидії
 спрощена заява
 спрощена декларація про доходи і витрати осіб, зареєстрованих у
житловому приміщенні
 Всі інші відомості, що необхідні для призначення житлових субсидій
(про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними

послугами) надають організації, які надають ці послуги, на запит
органів соціального захисту населення.
Інформацію про доходи для призначення житлової субсидії органи
соціального захисту населення будуть отримувати у порядку обміну від
Державної фіскальної служи та Пенсійного фонду.
Термін призначення житлової субсидії
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначатиметься на 12
місяців з місяця звернення за її призначенням.
Для

призначення

житлової

субсидії

застосовуватимуться

доходи

за

попередній календарний рік без урахування сплачених податків.
Посилення

відповідальності

заявника

за

надані

відомості

для

призначення субсидії.
Всі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних даних
про сім’ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення житлової субсидії.
У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової
субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку)
осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх
надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або
оплату послуг) заявник зобов’язується у місячний термін повідомити орган
соціального захисту населення.
Якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати
зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб може бути
відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому
разі

заявник

зобов’язується

повернути

(виплачену) суму субсидії у подвійному розмірі.

надміру

перераховану

