Зміни по житловим субсидія
Управління соціального захисту населення повідомляє, що уряд
прийняв постанову від 18.08.2017 № 609, якою вніс зміни до Порядку
призначення та надання населенню субсидій. Основні зміни - такі:
сукупний дохід обчислюється за два квартали, що передують місяцю, що
передує місяцю, з якого призначається субсидія. Тобто на новий
опалювальний сезон 2017/18рр. - з 1 жовтня 2017 року - при розрахунку
розміру субсидії будуть враховані доходи громадян за І і II квартал 2017
року, а на неопалювальний період - з 1 травня 2018 року - за III і IV квартал
2017 року. Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за
особистим зверненням громадян. Нагадаємо, що для призначення субсидії
сукупний дохід обчислюється виходячи з нарахованих особам доходів без
врахування податку з доходів фізичних осіб.
визначено розмір простроченої понад два місяці заборгованості з оплати
послуг, яка не впливає на призначення субсидії на наступний період. Тепер
сім’ї, в яких прострочена понад два місяці заборгованість з оплати послуг не
перевищує 340 грн. матимуть право на призначення субсидії на наступний
період. В разі отримання інформації про прострочену понад два місяці
заборгованість з оплати послуг, загальна сума якої перевищує двадцять
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, субсидія на наступний строк
не призначається, про що структурний підрозділ з питань соціального
захисту населення інформує особу.
субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи та
місцем її фактичного проживання.
- у разі смерті особи, якій було призначено субсидію на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, така
субсидія виплачується одній особі, з урахуванням яких було
призначено субсидію, за заявою такої особи.

Крім того, згідно з документом із 19 серпня 2017 року встановлені нові
соціальні нормативи на газ: на газову плиту (приготування їжі і підігрів
води) – 5,4 м3 на особу; на газову плиту і водонагрівач – 10,5 м3 на особу.
На даний час житлова субсидія розрахована з 16 жовтня 2017 року.
Управління соціального захисту населення просить громадян отримати свої
повідомлення в уповноважених сільських та селищних радах, а громадяни
ст..Голованівськ та смт.Голованівськ в управлінні соціального захисту
населеня.
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