ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
Урядом впроваджується нова програма соціальної підтримки
найменш захищених верств населення при оплаті житловокомунальних послуг - компенсація додаткових витрат на оплату
комунальних послуг
З метою посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін
і тарифів на комунальні послуги Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів
України від 05.04.2014 № 83, якою передбачено запровадження нового виду
допомоги на оплату комунальних послуг – компенсації додаткових витрат на
оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого
постачання гарячої води у зв’язку з підвищенням цін і тарифів на ці послуги (далі
– компенсація).
Сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяць не
перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, матимуть право на
отримання компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання,
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у
зв’язку з підвищення цін і тарифів на послуги.
Таким чином, зазначені сім’ї не будуть платити більше, ніж платили до
підвищення цін і тарифів на природний газ і теплову енергію.
Для визначення права на компенсацію сім’я має порахувати свій
середньомісячний дохід і порівняти його з величиною прожиткового мінімум
сім’ї.
Прожитковий мінімум сім’ї = сума прожиткових мінімумів для кожного
члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і
демографічних груп населення.
Фінансування витрат, пов’язаних з наданням населенню компенсації,
здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот згідно з Порядком фінансування видатків
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм
соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р.
№ 256.
Компенсація призначається органами соціального захисту населення. Для
призначення компенсації особа, яка зареєстрована у житловому приміщені,
звертається із заявою до органу соціального захисту населення за місцем
реєстрації і надає довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні
(будинку) осіб, а також довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у
житловому приміщенні (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги),
та пред’являє паспорт.
Право на отримання компенсації матимуть сім’ї, середньомісячний
сукупний дохід яких за попередні шість місяців не перевищував величини
прожиткового мінімуму для сім’ї, що визначається як сума прожиткових
мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних

соціальних і демографічних груп населення. До складу сім’ї включаються особи,
які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку).
Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за вказані
послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидії) після
підвищення цін і тарифів на послуги та розміром відповідного платежу, який
сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги. При цьому застосовується
норма володіння чи користування загальною площею житла та норми споживання
комунальних послуг, з урахуванням яких призначається субсидія.
Підприємства, що надають комунальні послуги (газопостачання,
централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води), на запит
органів соціального захисту населення, подають у п’ятиденний строк з дня
надходження запиту інформацію про:
- середньомісячний розмір плати за фактично спожиті комунальні
послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидій, які
надавалися відповідно до законодавства) до зміни цін і тарифів на комунальні
послуги — окремо для опалювального та неопалювального періоду;
- розмір плати за комунальні послуги виходячи з фактичного обсягу
середньомісячного споживання комунальних послуг у попередньому періоді у
межах норм споживання (з урахуванням пільг, які надаються відповідно до
законодавства) після зміни цін і тарифів на комунальні послуги — окремо для
опалювального та неопалювального періодів.
Розрахунок компенсації здійснюється органами соціального захисту
населення у десятиденний строк після надходження відповідної інформації.
Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до
завершення опалювального періоду 2014 — 2015 років. Якщо звернення за
наданням компенсації надійшло протягом трьох місяців з дня набрання чинності
постанови, за бажанням заявника компенсація може бути призначена з травня
2014 року.
Розмір
призначеної
компенсації
щомісяця
перераховується
підприємствам, що надають комунальні послуги, і зараховується на особові
рахунки заявника.
Після прийняття рішення про надання компенсації орган соціального
захисту населення інформує про це заявника шляхом надсилання повідомлення, в
якому зазначається розмір компенсації та період надання такої компенсації.
Органи соціального захисту населення формують щодо кожного
отримувача компенсації справу, в якій зберігаються матеріали, необхідні для
призначення компенсації, та розрахунки її розміру.
Для прикладу: право на компенсацію матиме сім’я, що складається з двох
працездатних осіб та двох дітей (одна дитина віком до 6 років, а інша - від 6 до
18 років), якщо дохід сім’ї не перевищує 4754 грн. на місяць (Прожитковий
мінімум сім’ї = 1218 грн.*2 особи + 1286 грн. + 1032 грн.).
Для призначення компенсації до органу соціального захисту населення за
місцем реєстрації необхідно надати:
1. Заяву.
2. Довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку)
осіб.
3. Довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому
приміщенні (будинку).

Компенсація надаватиметься у безготівковому вигляді і щомісяця
перераховуватиметься підприємствам, що надають комунальні послуги.
У випадку, якщо середньомісячний сукупний дохід ВАШОЇ сім’ї за
попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для
сім’ї, рекомендуємо звертатися за призначенням компенсації до органу
соціального захисту населення за місцем реєстрації.
Додатково інформуємо про встановлені розміри прожиткових мінімумів (з
1 січня 2014 року):
для дітей віком до 6 років - 1032 грн.;
для дітей віком від 6 до 18 років - 1286 грн.;
для працездатних осіб - 1218 грн.;
для осіб, які втратили працездатність - 949 грн.

1. Право на призначення компенсації мають сім'ї, середньомісячний
сукупний дохід яких (за попередні шість місяців) не перевищував величини
прожиткового мінімуму для сім’ї. Прожитковий мінімум сім’ї дорівнює сумі
прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї (відповідно до його
належності до основних соціальних і демографічних груп населення).
Приклад: сім’я з чотирьох осіб (чоловік, дружина, одна дитина віком до 6
років, а друга - від 6 до 18 років). Заробітна плата чоловіка та його дружини
складає 4500 грн. на місяць. Прожитковий мінімум для сім'ї становить 4764
грн. (1218 грн.*2 особи + 1286 грн. + 1032 грн.). Дохід сім'ї менший за
прожитковий мінімум для сім'ї. Сім'я має право на компенсацію.
ДЕТАЛЬНІШЕ!

2. Для призначення компенсації потрібно звернутися із
відповідною заявою до управління праці та соціального захисту населення
за місцем реєстрації (у Печерському районі за адресою: вул. Цитадельна, 4/7,
телефон для довідок – 288-51-24).
У 10-денний термін після подання заяви (при наявності всіх необхідних
документів) заявник повідомляється про прийняте рішення про призначення
компенсації та її розмір.

3. Для призначення компенсації разом із заявою необхідно
надати:
3.1. Довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку)
осіб
3.2.Довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому
приміщенні (будинку), а саме: за 6 місяців перед місяцем з якого буде
призначатися компенсація (наприклад – з 01.11.2013 по 30.04.2014).

4. Розмір компенсації визначається як різниця між розміром плати за
послуги (у межах норм споживання) після підвищення цін і тарифів та
розміром відповідного платежу, який сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на
послуги.

Приклад: до підвищення цін і тарифів на природний газ і теплову енергію
(до 1 травня 2014 року) сім’я сплачувала за ці послуги 300 грн. на місяць, а
після підвищення – 400 грн. Розмір щомісячної компенсації становить 100
гривень.

5. Компенсації розраховується з місяця звернення за її наданням
до завершення опалювального періоду 2014-2015 року
Розмір призначеної компенсації перераховується щомісяця підприємствам,
що надають комунальні послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.

ВАЖЛИВО:
Компенсація надається на безповоротній основі, її отримання не
пов’язане із зміною форми власності житла і не тягне за собою таку зміну.
Для одержання компенсації сім’я має сплачувати свою частину
платежу за комунальні послуги, у іншому випадку - надання компенсації
припиняється.
Мешканців Печерського району запрошуємо з 01.07.2014 р.
запрошуємо до Управління праці та соціального захисту населення
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за оформленням
компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг.
Прийомні часи: понеділок – четвер з 9-00 до 18-00 год.
п’ятниця
з 9-00 до 16-45 год.
Обідня перерва:
з 13-00 до 13-45 год.
Телефон для довідок: 288-51-24

