ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
Урядом впроваджується нова програма соціальної підтримки найменш
захищених верств населення при оплаті житлово-комунальних послуг компенсація додаткових витрат на оплату комунальних послуг
Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 83
передбачено, що сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні
шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї,
матимуть право на отримання компенсації додаткових витрат на оплату
послу ггазопостачання, централізованого опалення та централізованого
постачання гарячої води у зв’язку з підвищення цін і тарифів на послуги.
Таким чином, зазначені сім’ї не будуть платити більше, ніж
платили до підвищення цін і тарифів на природний газ і теплову
енергію.
Для визначення права на компенсацію сім’я має порахувати свій
середньомісячний дохід і порівняти його з величиною прожиткового мінімум
сім’ї. Для призначення компенсації особа, яка зареєстрована у житловому
приміщенні (будинку) (далі — заявник), звертається до органу соціального
захисту населення за місцем реєстрації з відповідною заявою та пред’являє
паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або особи без
громадянства. У заяві зазначаються такі відомості про всіх осіб,
зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку):
прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік народження,

серія, номер паспорта громадянина України (паспортного документа
іноземця або особи без громадянства), ким і коли виданий,

реєстраційний номер облікової картки платника податків (не
зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку в паспорті),

види отримуваного доходу за попередні шість місяців,

згода на обробку персональних даних.
Крім того, наводиться перелік комунальних послуг, якими користується
сім’я, із зазначенням реквізитів підприємств, що надають послуги.


До заяви додаються:
довідка про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку)



осіб;


довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому
приміщенні (будинку), за формою, затвердженою наказом Міністерства праці

та соціальної політики від 27 серпня 2004 р. № 192 (крім довідок про розмір
пенсії та соціальної допомоги).
Надання компенсації припиняється:








за поданням підприємства, якщо заявник не оплачує комунальні
послуги (крім випадків, пов’язаних із затримкою виплати заробітної
плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами) —
з місяця, в якому надійшло таке подання;
якщо заявник приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи
та склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), що
вплинули на встановлення права на компенсацію і визначення її
розміру, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума
компенсації, — з місяця, в якому виявлено порушення;
у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин, що
унеможливлюють надання компенсації (зокрема смерть одинокої
особи), — з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;
за заявою отримувача компенсації — з місяця, що настає за місяцем
подання відповідної заяви.

У разі коли надання компенсації припинено у зв’язку з тим, що заявник не
оплатив спожиті комунальні послуги, він набуває право на отримання
компенсації з місяця, що настає за місяцем подання документів, що
підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період отримання
компенсації.
Сума компенсації, перерахованої надміру внаслідок свідомого подання
заявником документів з недостовірними відомостями, повертається ним на
вимогу органу соціального захисту населення.
У разі коли заявник добровільно не повернув надміру перераховану суму
компенсації, питання про її стягнення органи соціального захисту населення
вирішують у судовому порядку.

