КОРИСНЕ ПРО СУБСИДІЇ
У
зв’язку
з
підняттям
тарифів
на
газ,
електроенергію, опалення багато сімей міста не зможуть
оплачувати вартісні комунальні послуги з сімейного
бюджету. Тому цю проблему, особливо в опалювальний
період, можна вирішити завдяки призначенню таким
сім’ям житлової субсидії.
Що таке житлова субсидія? Це різниця вартості
комунальних послуг в межах соціальних норм, соціальних
нормативів і обсягом визначеного для домогосподарства
платежу. Для призначення субсидії важливо знати три
складові: норму споживання послуг, їх вартість і обов’язковий
платіж.
Як визначається норма споживання газу для
домогосподарства, яка використовується на опалення
житла? Звичайно ця норма залежить від площі житла, а також
кількості зареєстрованих членів домогосподарства. Якщо в
будинку проживає одна особа, то для призначення субсидії
застосовується площа житла розміром 48,87 кв.м. і на кожну
іншу зареєстровану особу вона збільшується на 13,65 кв.м.
Відповідно до норми житла проводиться розрахунок
використання нормативу газу. Для опалення 1 кв.м. житла у
приватному секторі застосовується норма газу 7,301 куб.м.,
для багатоквартирних будинків – 3,6 куб.м.
Обов’язковий платіж залежить від доходів членів
домогосподарства і його розрахунок проводиться за формулою
індивідуально для кожної сім’ї. Хочу заспокоїти громадян міста.
Знято всі обмеження на призначення житлової субсидії. Не
впливає на субсидію наявність кількості одиниць транспортних
засобів, кількості квартир, будинків, право власності на житло,
скасовано подвійний розмір повернення субсидії у разі
подання недостовірних даних.
Важливо для призначення субсидії реєстрація членів
домогосподарства і фактичне проживання за місцем
реєстрації. Субсидія призначається і тим хто не працював і не
працює.
Субсидія призначається по інформації фіскальної служби
про доходи. Це свого роду доповнення до раніше
задекларованих доходів. Субсидія не призначається лише в
одному випадку – це коли сім’я придбала майно, товари або
оплатила послуги на суму, що перевищує 50 тис. гривень,
протягом 12 місяців, що передують місяцю звернення.

Спілкуючись з громадянами міста, неодноразово чую про
відмову подавати документи на призначення житлової субсидії.
А ми будемо палити дровами. Давайте порахуємо їх вартість і
кількість, яка необхідна на опалювальний період! А крім того
певні незручності: порізати, порубати, щоденно палити, та і
лісові насадження не безмежні. А чи пічка не димить? Тоді і
одяг прокопчений димом і діти дихають не зовсім свіжим
повітрям. А як бути недієздатним пенсіонерам? Коли сил і
здоров’я вже немає. Добре поєднувати опалення газом і
дровами. Яка вигода? Вже другий рік житлова субсидія
призначається на нормативи споживання послуг і не
проводиться звірка їх фактичного використання. У разі
економії послуг залишок невикористаних субсидійних коштів
залишається на абонентському рахунку. Ті громадяни, які
призначали житлову субсидію минулого опалювального сезону
уже побачили у квитанціях про оплату суттєву різницю, тобто
у них зафіксована переплата. Це ті кошти, які можна
використовувати на проплату обов’язкового платежу на
наступний термін призначення субсидії.
Як проводити оплату обов’язкового платежу? Члену
домогосподарства, на якого призначена житлова субсидія
надходить повідомлення про надання субсидії. В ньому є
перелік
послуг,
соціальна
норма
їх
використання
і
обов’язковий платіж. Використання послуг зверх соціальної
норми сім’я оплачує їх самостійно. Тому дуже важливо не
вийти за межі соціальних нормативів використання послуг,
особливо, газу. В цьому ж повідомленні зазначено, що сім’я
зобов’язана сплачувати обов’язкову частку плати. При
споживанні в об’ємах менших від обов’язкової частки плати,
сплачуються фактично спожиті послуги.
Як бачимо, для домогосподарства субсидія вигідна. При
невикористанні, наприклад газу, його вартість залишається на
абонентському рахунку, а при споживанні в межах норми,
проводиться оплата лише обов’язкового платежу.
Наведу
середньостатистичний
приклад
нарахування
субсидії. Сім’я з 4 осіб, 2 батьків, які не працювали у 2014 році
і 2 неповнолітніх дітей. Площа індивідуального будинку – 100
кв.м. Норма газу для сім’ї в опалювальний період 727 куб.м.,
його вартість 4508 грн. Обов’язковий платіж для усієї сім’ї
94,61 грн. решта – житлова субсидія. Як бачимо субсидія для
сім’ї вигідна.
Субсидія призначається терміном на 12 місяців із доходів
за 2014 рік, або отриманих за 3 місяці, що передують місяцю
звернення. Після початку опалювального періоду відділом по

призначенню
субсидій
буде
проведений
автоматичний
перерахунок житлової субсидії з врахуванням норми газу,
теплової енергії на опалення житла.
Консультації щодо заповнення Заяви і Декларації на
призначення субсидії надаються у відділі соціального захисту
населення.Документи приймаються
спеціалістами
даного
відділу,а також можна відправити поштою.
Додатково: телефон 44-600
Відділ соціального захисту населення.

