ІНФОРМАЦІЯ

щодо надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім‘ї
Постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 389 з
01 липня 2015 року затверджено Порядок надання пільг окремим категоріям
громадян з урахуванням середньомісячного доходу сім‘ї.
Цей Порядок визначає механізм реалізації права на отримання пільг з
оплати послуг за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), комунальних
послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання
гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване
опалення, вивезення побутових відходів), паливом, скрапленим газом,
телефоном, а також послуг із встановлення квартирних телефонів залежно від
середньомісячного сукупного доходу сім'ї осіб, які мають право на пільги
згідно із законодавчими актами.
Дія цього Порядку поширюється на наступні категорії пільговиків,
які повинні підтверджувати своє право на отримання пільги:
1. учасники війни;
2. члени сім’ї загиблого(померлого) ветерана війни;
3. особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;
4. батьки померлої особи з особливими заслугами;
5. вдови (вдівець) особи з особливими заслугами;
6. особи з особливими трудовими заслугами;
7. батьки померлої особи з особливими трудовими заслугами;
8. вдови (вдівець) особи з особливими трудовими заслугами;
9. діти війни;
10. жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (1) - 6 (4);
11. багатодітні сім’ї;
12. дитячі будинки сімейного типу;
13. прийомні сім’ї;
14. сім'я опікуна (піклувальника);
15. опікун дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з
ЧАЕС (3 категорія);
16. дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (3 категорії);
17. дитина (ЧАЕС) інвалід;
18. працівник служби цивільного захисту на пенсії;
19. батьки та члени сім'ї працівника служби цивільного захисту, який
загинув (помер) або пропав безвісти;
20. міліціонер на пенсії;
21. непрацездатний член сім’ї загиблого міліціонера;
22. податковий міліціонер на пенсії;
23. непрацездатний член сім’ї загиблого податкового міліціонера;
24. працівник кримінально-виконавчої системи на пенсії;

25. непрацездатний член сім’ї загиблого працівника кримінальновиконавчої системи.
Вище зазначені пільги надаються за умови, якщо середньомісячний
сукупний дохід сім‘ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість
місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу, зокрема 1710 грн.
До членів сім'ї пільговика під час надання пільг належать особи, на яких
згідно із законодавчими актами, зазначеними у пункті 2 Порядку,
поширюються пільги: дружина (чоловік); їх неповнолітні діти (до 18років);
неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи абр
інвалідами I групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або
піклуванням пільговика та проживає разом з ним.
До сукупного доходу сім'ї пільговика включаються нараховані:
1) пенсія;
2) заробітна плата;
3) грошове забезпечення;
4) стипендія;
5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини,
виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні
дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання,
одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за
рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
підприємств, організацій незалежно від форми власності);
6) доходи від підприємницької діяльності.
Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за
денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб,
призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб — підприємців, які
обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку
першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на
рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на
відповідний місяць.
Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему
оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу
за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів,
установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб — підприємців, які
обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої
групи, — трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.
Управлінням соціального захисту населення упродовж липня-вересня
2015 року проводиться відповідна робота щодо визначення права окремих
категорій пільговиків на отримання пільг із урахуванням доходів сім‘ї.
Якщо пільговик та члени його сім‘ї, які користуються пільгами, є
непрацюючими пенсіонерами, управлінням соціального захисту населення буде
проведено розрахунок доходів сім‘ї та визначено право на отримання пільг
автоматично, без особистого звернення громадян.

Пільговики, до складу сім‘ї яких входять працездатні особи, подають до
управління праці та соціального захисту населення за адресою: вул. Гната Юри,
14-Б, каб. 116 наступні документи:
- декларацію про доходи сім‘ї пільговика (заповнюється в управлінні);
- довідки про доходи пільговика та членів його сім‘ї (крім довідок про
розмір пенсії та соціальної допомоги) за 6 місяців, що передують місяцю
звернення;
- документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період (за
необхідності).
У разі коли середньомісячний дохід сім‘ї в розрахунку на одну особу не
перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу
(1710 грн.), пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з
місяця визначення відповідного права, а у разі визначення права у липні –
вересні 2015 року – протягом шести місяців починаючи з 1 липня 2015 року.
У квитанціях-рахунках на оплату житлово-комунальних послуг за липень
2015 року нарахування буде здійснено без врахування пільг, а за серпень 2015
року з урахуванням пільг та перерахунком за липень 2015 року.
Надання пільг припиняється:
- якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про
доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права
на пільги, - з місяця, в якому виявлено порушення;
- за заявою пільговика - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не
обумовлено заявою.
Пільговики, які відповідно до рівня доходів втратять право на пільги,
можуть звернутися до управління соціального захисту населення за
оформленням житлової субсидії.
За додатковою інформацією звертатися до Управління праці та соціального
захисту населення за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 14-Б, каб. 116.
Телефон для довідок: 405 35 58, 274 35 34.

