В Україні з 1 травня почали діяти нові правила надання субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг. Переважній більшості українців - 85% субсидії на наступний опалювальний сезон переоформлять автоматично. До
органів соцзахисту потрібно звернутися тим категоріям громадян, які
підпадають під нові критерії. Що ж конкретно змінилося і для чого це було
зроблено - пояснюємо далі.
Коли будуть переоформляти субсидії?
було
Субсидію перепризначуваних на новий період раз на рік і окремо
розраховували її розмір на літній і зимовий періоди.
стало
Тепер це буде відбуватися двічі на рік - у травні і жовтні.
Кому потрібно переоформляти субсидії?
було
Раніше подавати документи на переоформлення субсидій треба було тільки
тим, хто орендує житло і у кого відбулися зміни в складі сім'ї.
стало
Крім двох зазначених категорій, повторно звернутися до органів соцзахисту
потрібно:
1. Внутрішньо переміщені особи.
2. Тим сім'ям, яким субсидія була призначена не на всіх зареєстрованих, а на
фактично проживають в квартирі осіб.
3. Тим сім'ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, у яких або відсутні
доходи, або ці доходи менше мінімальної заробітної плати.
4. Тим сім'ям, які за станом на травень 2018 року матимуть більш ніж
двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги і не погасять її до
червня 2018 го.
Хто тепер не зможе претендувати на отримання субсидій?
1. Власники тих автомобілів, яким менше 5 років (крім мопеда і авто,
наданого органом соцзахисту).
2. Громадяни, які оформляють субсидію на квартиру і здають її в оренду.
Тепер доходи від оренди потрібно декларувати.
3. Власники квартир преміум-класу, площа яких перевищує 120 кв. м, а
вдома - 200 кв. м.
4. Працюючі неофіційно або заробітчани, які декларують нульові доходи.
Для отримання субсидій треба або бути офіційно працевлаштованим, або
перебувати на обліку в центрі зайнятості, інакше орган соцзахисту
автоматично зарахує дохід особи в три прожиткові мінімуми - 5 тис. 286 грн.
Премії за економію
Як і в минулому році, під монетизацію підпадають зекономлені
домогосподарствами 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс
використовується для опалення, або 100 кубів газу. У грошовому еквіваленті
це майже 700 грн. Для цього до 1 серпня потрібно подати заяву в орган
соцзахисту.

