Зміни до порядку надання житлових субсидій.
1. Стосовно призначення субсидій особам, які мають право на пільги
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 №319 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України» ( далі Постанова) передбачено, що
особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
твердого палива і скрапленого газу, при призначенні субсидії враховується вартість
плати за послуги без урахування пільг. У разі призначення таким особам житлової
субсидії їм не нараховуються відповідні пільги.
2. Стосовно призначення субсидій особам, які орендують житло
Постановою доповнено норму щодо призначення за рішенням комісії субсидії особі,
яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку )на
підставі договору найму(оренди) житла, умовою щодо нарахування цій особі плати за
житлово-комунальні послуги.
3. Про період врахування доходу для призначення субсидії
Виключно норму щодо можливості призначення субсидії на підставі доходів за три
місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія, а також щодо
врахування розміру пенсії за останній місяць перед зверненням.
Відтепер субсидія розраховується на підставі доходу осіб за попередній календарний
рік, а субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, яка
призначається у 1 кварталі, - на підставі доходу за перші три квартали попереднього
календарного року.
4. Стосовно обрахування доходу для призначення субсидії
Для працездатних осіб, які не працюють (крім учнів і студентів, які проживають з
батьками чи іншими членами родини; військовослужбовці строкової служби) і
середньомісячний дохід яких менший прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць тепер враховується дохід на
рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Для студентів денної форми навчання, які мають батьків, зареєстровані самі і не
отримують стипендію, а також для осіб які перебувають на обліку в центрі зайнятості і
не отримують допомогу по безробіттю, у яких середньомісячний дохід менший
прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за
кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб.
Доповнено перелік доходів, які не враховуються до сукупного доходу при призначенні
субсидії, державною соціальною допомогою на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування та щомісячною адресною допомогою внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг.

5. Стосовно терміну, на який призначається субсидія.
За наявності договору найму (оренди) субсидія призначається по місяць, в якому
завершується термін дії договору найму (оренди). Призначення субсидії на наступний
період здійснюється на підставі заяви і декларації.
6. Про подання заяви і декларації для призначення субсидії в електронній формі
Передбачено можливість подання заяви і декларації для призначення субсидії в
електронному вигляді (зокрема з використанням електронного цифрового підпису).
Отримані таким чином заяви та декларації, у яких відсутній підпис громадянина,
опрацьовується лише після їх підпису протягом місяця. Якщо заявник не підписав
заяву і декларацію в зазначений строк, мають бути подані нові заява і декларація
7. Щодо сплати за послуги отримувачами субсидії
Відповідно до Постанови громадян, яким призначено субсидію для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов’язані щомісячно сплачувати
вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У
разі несплати відповідної вартості надання субсидії припиняється за поданням
надавачів послуг.
8. Постановаю також передбачено:
Можливість припинення субсидії якщо під час вибіркового обстеження матеріальнопобутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено
ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які вплинули
(могли вплинути) на право призначення субсидії або визначення її розміру.

