Інформаційно-роз’яснювальні матеріали
до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 83
«Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і
тарифів на комунальні послуги»
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).
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.
1. Хто може звернутися за призначенням компенсації?
- Особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні (будинку).
2. Які документи необхідно подати для призначення компенсації?
Для призначення компенсації особа, яка зареєстрована у житловому
приміщені, звертається із – заявою; довідкою про склад зареєстрованих у
житловому приміщенні (будинку) осіб; довідками про доходи кожної особи,
зареєстрованої у житловому приміщенні (крім довідок про розмір пенсії та
соціальної допомоги), та пред’являє паспорт.
3. Які сім’ї матимуть право на отримання компенсації?
Право на отримання компенсації матимуть сім’ї, у яких середньомісячний
сукупний дохід 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).
Зазначений прожитковий мінімум сім’ї буде визначатися окремо для кожної
сім’ї залежно від її складу.
У разі коли будь-хто з працездатних членів сім’ї надає інформацію про
відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається
сукупний дохід, до розрахунку приймається дохід такого члена сім’ї на рівні
прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Встановлені прожиткові мінімуми (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 гривень.
Розрахунок сукупного доходу сім’ї для призначення компенсації
провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх
видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінпраці, Мінекономіки,
Мінфіну,
Держстату,
Держкоммолодьспорту
від
15.11.2001
№ 486/202/524/455/3370.
4. Яким чином проводиться розрахунок розміру компенсації?
Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за послуги
газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання
гарячої води 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.
Компенсацію не отримають сім’ї, які одержували і будуть одержувати
житлові субсидії, оскільки вони продовжуватимуть сплачувати 10 або 15 % своїх
доходів.
Для сімей, які набудуть право на субсидію, і матимуть право на одержання
компенсації після підвищення цін і тарифів, розмір компенсації буде
розраховуватися як різниця між розміром обов’язкової плати за послуги і
розміром плати за такі послуги, який сім’я сплачувала до зміни тарифів.
Сім’ї, які не отримають субсидію, оскільки їх розмір плати за послуги не
перевищуватиме 10 або 15 відсотків доходів, отримають компенсацію у розмірі
100 відсотків збільшення плати за послуги в межах норм споживання.
Важливо звернути увагу на особливі умови призначення компенсацій:
1.При призначенні компенсації не враховується майновий стан сім’ї, як це
здійснюється при призначенні житлової субсидії, зокрема:
- наявність у володінні (користуванні) більш ніж одного житлового приміщення,
більш ніж двох транспортних засобів;
- здача в найм або оренду житлового приміщення;
- наявність додаткових незадекларованих джерел для існування;
- купівля майна, товарів, оплату послуг на суму понад 10 прожиткових
мінімумів.
2. При розрахунку компенсації застосовуються норма володіння чи користування
загальною площею житла та норми споживання комунальних послуг, з
урахуванням яких призначається субсидія. Призначення компенсації на
загальну/збільшену понад норму площу житла не передбачено.
3. Компенсація призначається виходячи з середніх обсягів споживання послуг за
попередній період і не перераховується відповідно до фактично спожитих обсягів
послуг.
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