Розмір бюджетних кош тів, виділених на субсидії у
2017 році, зріс, порівняно з
попереднім роком. Але уряд
України намагається ці витрати оптимізувати, для чого
впроваджують декілька новацій. Сказано і написано
про них уже багато, тож систематизуємо ці знання.
У 2017 році на виплату субсидій на житлово-комунальні
послуги виділять 62 мільярди
гривень, проти запланованих
раніше 40 мільярдів. Розмір
зимової субсидії на новий опалювальний сезон в уряді пообі цяли порахувати вже на
початку листопада.
Як і раніше, для
призначення житлової
субсидії громадянину
потрібно звернутися до
структурних підрозділів соціального захисту
населення та надіслати/подати заяву. Якщо
субсидія вже була призначена і у вашому домогосподарстві не сталося
значних змін фінансового характеру – її буде продовжено автоматично.
"Якщо допомогу в травні
призначено, у жовтні її розмір
автоматично розрахують на
новий опалювальний сезон.
Жодних документів субсидіантам повторно подавати не
потрібно", – кажуть в уряді.
Субсидії призначаються на рік
– з травня до травня наступного року. Окремо розмір субсидій розраховується на літній
період та зимовий. Аби дізнатись, яку допомогу ви можете
отримати від держави, можна
скористатись калькулятором
для розрахування розміру субсидій на сайті Кабміну.
Але з'явились нюанси.
Як змінився порядок призначення субсидій
У вересні Кабінет міністрів

ДО ЗИМИ ГОТУЙСЯ: УСЕ ПРО СУБСИДІЇ
України дещо змінив порядок
стю, то вони можуть оскаржипризначення та надання насети її. Субсидія відновлюється з
ленню субсидій та відшкодумоменту тимчасового зупивання витрат на оплату комнення.
послуг. Зокрема, продовжили
Заборгованість за березень,
термін подачі заяв на виплату
травень та червень не впливає
заощаджених частин субсидій
на процес перепризначення
з 1 вересня до 1 листопада
житлових субсидій на новий
2017 року. І передбачили можперіод. Береться до уваги заливість перепризначення субборгованість за період до люсидій на наступний термін у
того 2017 року.
випадку невизнання простроЗа що можна втратити
ченої заборгованості перед
субсидію
комунальним підприємством
Це може статися у випадку
споживачем і наявності відпоодноразової покупки, сума
відного судового спору.
якої перевищує 50 тисяч гриСубсидії і заборгованість
вень. Однак, тут є винятки.
В уряді розповіли, що дерВиключенням може стати:
жава дає можливість сім’ї прооплата дороговартісного лікування будь-кого з членів
сім'ї, довготривале накопичення коштів на купівлю квартири, оплата
навчання дитини.
"Якщо, до прикладу,
родина 10 років збирала
кошти, щоб придбати собі помешкання, купівля
квартири перевищила 50
тисяч гривень і у сім’ї
немає іншого помешкантягом року вирішити питання
ня – такі люди мають змогу
з накопиченою в минулому
подати документи для оформзаборгованістю за комунальні
лення житлової субсидії на
послуги. Якщо цього не зроброзгляд Комісії з питань соцілено, держава знову ж таки
ального захисту населення, які
йде назустріч громадянам і дає
діють при кожній райдержзмогу оформити договір рестадміністрації або органі місцеруктуризації боргу з поставого самоврядування. Аналочальником послуги для продогічна ситуація і з оплатою наввження субсидії на наступний
чання дитини", – пояснили у
рік (2017-2018).
прес-службі уряду.
Якщо громадяни оскар Якщо родина зробила пожують у суді виставлену поскупку на більше 50 тисяч гритачальником послуги суму завень у період отримання субборгованості, а тому відмосидії, безповоротну державну
вляються сплачувати відповіддопомогу у сплаті компослуг
ні кошти або укладати договір
їй не припинять надавати.
реструктуризації, то варто
Проте факт такої покупки
пам'ятати, що борг за комувпливає на право на признанальні послуги, який оскаржучення субсидії на наступний
ється у суді, не впливає на субтермін.
сидію. Якщо ж громадяни не
погоджуються з заборговані(прод. на 7 стор.)
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