Основні положення щодо призначення житлових субсидій
1.Людям нікуди не треба йти – вони можуть вдома заповнити заяви та декларації про доходи та
майновий стан сім’ї. Бланки заяв та декларацій разом з інструкцією про порядок заповнення прийдуть
поштою в кожну домівку громадян у квітні – травні поточного року.
2.Заяви та декларації за новими формами повинні бути надіслані або здані до управління праці та
соціального захисту населення ( чи до філій управління) не раніше 01.05.2015.
3. В деклараціях вказуються доходи та витрати (витрати понад 50 тис. грн.) за період з 01.01 по
31.12.2014 року
4. Тим, хто отримував житлову субсидію у опалювальному періоді 2014 - 2015, березень або квітень
2015 року звертатись не потрібно. Субсидія буде перерахована за квітень та призначена з травня на
12 місяців на підставі раніше зданих документів.
Зміни у порядку надання субсидій:
1. Призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів - заяви та декларації. Тобто
скасовується необхідність надання довідок про доходи, у тому числі і працюючих осіб.
2. Запроваджується принцип призначення субсидії на підставі задекларованих даних заявником. При
цьому перевірка достовірності цих даних здійснюватиметься органами соціального захисту вже після
призначення субсидії, шляхом запитів до відповідних органів, установ та організацій.
3. У випадку коли свідомо надані недостовірні дані, що потягнуло за собою переплату у вигляді
житлових субсидій, переплачені кошти сім’єю повертаються до держбюджету у подвійному розмірі.
4. Також, скасовуються діючі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням
субсидій:
- наявність у власності двох житлових приміщень;
- наявність у власності двох автомобілів;
- наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не
навчаються і не перебувають на обліку як безробітні;
- здача в найм житлового приміщення;
- здійснення покупки товарів, робіт та послуг (у тому числі оплата медичних послуг та
навчання) на суму понад 10 прожиткових мінімумів. Залишається лише одна - здійснення одноразової
дороговартісної покупки або отримання послуг на суму понад 50 тисяч гривень.
5. Запроваджується надання субсидії на 12 місяців, а не на опалювальний період як раніше.
6. Встановлюється автоматичний принцип надання субсидії на новий період. Тобто, скасовується
необхідність повторного звернення до органу соціального захисту населення для призначення субсидії
на новий період у разі відсутності змін.
7. Повертається право призначати житлові субсидії для сімей, які складаються виключно з
непрацездатних осіб за рішенням районної комісії на всю площу житла.
8. Якщо серед зареєстрованих в житловому приміщенні осіб є такі, що фактично не проживають і на
послуги з постачання газу, холодної і гарячої води встановлені лічильники, субсидія, за рішенням
комісії та на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, може бути призначена без
врахування доходів членів сім’ї, які тимчасово фактично не проживають за місцем реєстрації.
9. Відсоток обов’язкового платежу визначається за допомогою програмного комплексу «Житлові
субсидії» і може бути в межах від 7 до 20 % від середньомісячного сукупного доходу (раніше - 10 %
- для сімей, які складаються виключно з непрацездатних осіб, та 15% для всіх інших) (введено у
минулому році).
10. Субсидія може призначатись громадянам, які винаймають житло. При цьому необхідно надати
договір найму ( оренди) житла і відкрити особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг на
винаймача житла.

