Відповідальність за надання неправдивих
відомостей при зверненні за державною соціальною
допомогою малозабезпеченим сім’ям
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям призначається і виплачується
відповідно до постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям»
Для призначення соціальної допомоги уповноважений представник сім'ї подає органу
соціального захисту населення такі документи:
заяву;
документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї;
декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного
члена сім'ї);
довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).
Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб,
які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.
Для призначення соціальної допомоги на наступний строк уповноважений представник сім'ї
подає заяву і декларацію про доходи та майно.
Соціальна допомога не призначається у разі, коли:
працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною
формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня
акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної
соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією
центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму
працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми,
які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарськоконсультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які
доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи
внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які
надають соціальні послуги);
під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з'ясовано, що малозабезпечена
сім'я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у
найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім'ї
працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання
доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання
наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо);
особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, протягом 12 місяців перед зверненням за
наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля,
транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку
тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля,
транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку тощо (крім
житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із
забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину
прожиткового мінімуму для сім'ї;
у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що
загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 кв. метра на
сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).
За наявності обставин, передбачених в абзацах другому-шостому цього пункту, державна
соціальна допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі
рішень районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій та виконавчих
комітетів міських і районних у містах (у разі їх створення) рад або утворених ними комісій у
разі, коли:
у складі сім'ї є інвалід;
у малозабезпеченій багатодітній сім'ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо
діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних,
вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов'язана з тривалою хворобою одного
та/або кількох членів сім'ї. Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких
випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, яка звернулася за
призначенням такої допомоги.
У разі коли особами, які входять до складу сім'ї, навмисно подано недостовірні відомості чи
приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на соціальну
допомогу та визначення її розміру, виплата соціальної допомоги припиняється з місяця, в
якому виявлено порушення. На наступний строк допомога може бути призначена не раніше ніж
через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.
Зменшення розміру соціальної допомоги
Призначена соціальна допомога може бути зменшена до 50 відсотків її розміру у разі
невикористання сім'єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування.
У разі повторного подання інформації про відсутність доходів у працездатних осіб, які включені
до складу сім'ї (крім осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми,
що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікувальноконсультаційної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які
доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 16 років та особами, які досягли 80річного віку; осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів
зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню), а
також якщо середньомісячний розмір доходів залишається меншим ніж розмір мінімальної заробітної
плати, розмір соціальної допомоги поступово зменшується при кожному наступному зверненні за її
призначенням відповідно на 20, 20 і 10 відсотків.
Соціальна допомога може призначатися без зменшення її розміру на підставі рішень районних,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних у
містах (у разі їх створення) рад або утворених ними комісій. Рішення про призначення соціальної
допомоги в таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.
Виплата раніше призначеної соціальної допомоги припиняється:
якщо сім'єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан,
що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були
надміру виплачені кошти, - з місяця, в якому виявлено порушення;
у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють виплату
соціальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи), - з місяця, що настає за місяцем, в якому
відбулися зміни;
за заявою уповноваженого представника сім'ї - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо
інше не обумовлено заявою;
у разі припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу сім’ї, з причин,
передбачених абзацами сімнадцятим (крім припинення реєстрації у разі працевлаштування
самостійно), дев’ятнадцятим - двадцять другим підпункту 1 і підпунктом 2 пункту 37 Порядку
реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 198 ( 198-2013-п ) - з місяця, що
настає за місяцем, в якому припинено реєстрацію безробітного за інформацією центрів зайнятості.
Якщо сім'єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий
стан, що вплинуло на встановлення права на призначення соціальної допомоги та визначення її
розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, органи соціального захисту населення:
визначають обсяг надміру виплачених коштів та встановлюють строки їх повернення
залежно від матеріального стану сім'ї;
повідомляють уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї про обсяг надміру
виплачених коштів та строки їх повернення;
у разі врахування надміру виплачених коштів при виплаті соціальної допомоги у наступні
періоди провадять щомісячні відрахування на підставі своїх рішень у розмірі не більш як 20
відсотків суми, що підлягає виплаті;
у разі неповернення надміру виплачених коштів добровільно в установлені строки
вирішують питання про їх стягнення у судовому порядку.

ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ІНСПЕКТОР ЗАСТЕРІГАЄ
Згідно наділених повноважень державні соціальні інспектори здійснюють контроль за
правильністю призначення житлових субсидій та державних соціальних допомог, що надаються
жителям району управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації, а також
перевіряють достовірність та повноту наданої заявниками інформації.
Так протягом 9 місяців 2017 року державними соціальними інспекторами було перевірено 2982
особові справи, щодо оформлення, проведених розрахунків. По даних перевірках порушень не
виявлено. Проведено 576 обстежень сімей з метою підтвердження їх права на призначення допомоги.
Проведено 2319 перевірок достовірності інформації про доходи та майновий стан отримувачів
допомоги.
Виявлено 44 випадки порушень про надання неповної або недостовірної інформації про доходи
та майновий стан отримувачів різних видів державних допомог на суму 96 491,00 грн. З яких
повернуто до бюджету 60 637,00 грн.
Проведено 24 засідань координаційної комісій на яких розглянуто 492 особових справи по
призначенню державних соціальних допомог, житлових субсидій, пільг, допомог внутрішньо
переміщеним особам.
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