ЩО ЗМІНИЛОСЯ ДЛЯ ПІЛЬГОВИКІВ ТА СУБСИДІАНТІВ ТА
ЯК РОЗРАХОВУЮТЬСЯ СУБСИДІЇ ПО-НОВОМУ
Зміни, які передбачені постановою КМУ від 27 квітня 2016 року №317, яка
набрала чинності 30 квітня 2016 року, стосуються усіх норм і коефіцієнтів для
індивідуального опалення газом, які застосовуються при призначенні пільг та
субсидій. Зокрема:
1.
Зменшено соціальні норми споживання газу на приготування їжі та підігрів води
– нові норми встановлені такі самі, як для оплати спожитого газу споживачами без
лічильників.
2.
Зменшено соціальний норматив (норму використання природного газу) для
індивідуального опалення з 7 до 5,5 куб.м на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць (в
опалювальний період).
3.
Переглянуто коригуючі коефіцієнти для опалення – для споживачів
багатоповерхівок (5 і більше поверхів) встановлено такі самі коефіцієнти як для 3-4поверхових будівель (для мешканців 1-4-поверхових будинків коефіцієнти не
змінились).
Також Постановою КМУ від 27 квітня 2016 р №319, яка набрала чинності
30 квітня 2016 року, передбачено низку змін щодо призначення та надання субсидій, а
також щодо визначення сукупного доходу при наданні пільг.
Щодо обрахування сукупного доходу:
якщо субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається у
I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали
попереднього року, в інших випадках — за попередній календарний рік.
o
зміни щодо підвищення сукупного доходу при призначенні субсидій стосуються
безробітних, студентів та працездатних осіб з доходами нижчими за прожитковий
мінімум. При цьому вирішено не враховувати до сукупного доходу державну
соціальну допомогу на дітей-сиріт, а також допомогу внутрішньо переміщеним
особам.
зміни щодо визначення сукупного доходу для пільговиків – враховуватиметься
допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального
страхування
Дитячим будинкам сімейного типу субсидія призначатиметься за рішенням
комісії з урахуванням кількості дітей, які фактично проживають у будинку (діти
можуть бути не зареєстровані).
Щодо невикористаних за опалювальний сезон сум субсидії через економне
споживання Кабмін вирішив таке:
частину невикористаної суми - в еквіваленті вартості 100 куб. метрів
природного газу (у разі використання енергоресурсу для індивідуального
опалення) зараховувати як оплату послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу
домогосподарства, на наступні розрахункові періоди
решту невикористані субсидії - повернути до державного бюджету.
Право пільговика на отримання пільг визначатиметься на 12 місяців (раніше - на
6 місяців). Проте громадянам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних
послуг і звертаються за субсидією, пільги на період отримання субсидії не
нараховуватимуться.

Соціальні норми та коригуючі коефіцієнти при призначенні субсидіі та
визначенні пільг на індивідуальне опалення природним газом
Коригуючі коефіцієнти, соціальні норми та нормативи, які застосовуються
до житлово-комунальних послуг (включно із індивідуальним опаленням газом), щодо
оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії.
Соціальна норма визначає, на яку площу ви можете отримати пільгу
чи субсидію.
Соціальний норматив для індивідуального опалення природним газом - це
базовий норматив, який встановлюється у куб.м на 1 кв.м опалюваної площі на місяць.
З 01 травня 2016 року встановлений у розмірі: 5,5 куб.м на 1 кв.м.
Проте це базовий норматив, до якого застосовуватимуть коригуючі
коефіцієнти, які встановлюються для кожного регіону і залежать також від того, в
якому будинку ви проживаєте.
Тож соціальна норма визначає, на яку площу ви можете отримати пільгу
(чи субсидію), а соціальний норматив та коригувальний коефіцієнт - на
які витрати природного газу в розрахунку на 1 кв.м опалювальної площі (в межах
соціальної норми) на місяць поширюватиметься пільга.
Як розраховується обсяг газу (пільгову норму), на який ви зможете отримати
пільгу чи субсидію для відшкодування витрат на індивідуальне опалення в
опалювальний сезон:
соціальна норма × соціальний норматив × коригувальний коефіціент =куб.м на місяць
Зверніть увагу, пільга на індивідуальне опалення призначається в опалювальний
період та за умови наявності у споживача лічильника газу.

На який обсяг газу можна отримати пільгу чи субсидію
Якщо пільговик використовує природний газ для індивідуального опалення та
приготування їжі та (чи) підігріву води – в опалювальний період відповідні норми
споживання при визначенні пільгової норми підсумовуються. Так само і у випадку
призначення домогосподарству субсидії.
Якщо фактичне споживання природного газу менше за пільгову норму - пільгу
нараховують на фактично спожитий обсяг. Спожите понаднормово пільговик оплачує
самостійно відповідно до діючих цін (тобто за 100% вартості).
З метою уникнення розбіжностей в частині розрахунків за спожитий природний
газ, пільговикам і субсидіантам бажано щомісяця вчасно передавати показання
лічильника та оплачувати газ за рахунком (квитанцією) постачальника.
Увага! Після 30 квітня 2016 р. пільги не надаватимуться, якщо домогосподарство
отримує субсидію.

Хто і кому призначає субсидію
Субсидія призначається і розраховується Управлінням соціального захисту
населення (УСЗН) за місцем реєстрації (проживання), у сільській місцевості –
уповноваженою особою за призначення сільською чи селищною радою.
Розмір субсидії розраховується для кожного домогосподарства індивідуально і
залежить від встановлених Кабміном соціальних норми та нормативів, а також
доходів сім'ї.
Субсидія призначається одному із мешканців (зареєстрованій особі чи особі, яка
фактично проживає та якій нараховується плата за послуги) на підставі заяви та
заповненої декларації, договору найму (оренди) житла (за наявності).
Заяву та декларацію можна надіслати поштою.

Як розраховують субсидію
Розрахунки щодо визначення розміру субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг (включно із газопостачанням) здійснюються в
такій послідовності:
1) Визначається середньомісячний сукупний доход та обов'язковий платіж
(обов'язкова частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході). Сукупний
дохід обчислюється на підставі даних Державної фіскальної служби. Окрім
зазначених вище документів можуть знадобитись довідки про доходи.
2) Визначається загальний місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги у
межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житловокомунальними послугами.
3) Визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати за житлово-комунальні
послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування
житлово-комунальними послугами і обсягом визначеного платежу.
Субсидія призначається на 12 місяців з місяця звернення і розраховується:
на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня;
на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня.

Як здійснюється оплата послуг
Сума субсидії за природний газ вноситься на особовий рахунок споживача
згідно зі списками УСЗН, які зазвичай надаються 1 раз на місяць (наприкінці звітного
місяця).

Субсидіанти зобов'язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої
послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії.
Невикористана домогосподарством внаслідок економії споживання сума
субсидії зараховується як оплата послуг (у тому числі обов’язкової частки платежу) на
наступні розрахункові періоди. Проте відповідно до змін до Положення, які набрали
чинності 30 квітня 2016 р., невикористані за опалювальний сезон суми субсидії на
індивідуальне опалення залишаться на особовому рахунку споживача лише частково щодо природного газу в еквіваленті вартості 100 куб.м. Решту невикористані
субсидії після закінчення опалювального сезону Кабмін забов’язав постачальників
послуг повертати до державного бюджету на підставі акту, який складається разом с
УСЗН.
ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТИ
Право житлову субсидію та пільги на оплату житлово-комунальних послуг (включно
із газопостачанням) для громадян встановлюється законами України. Це зокрема
Закон України «Про житлово-комунальні послуги» та низка законів, якими
встановлюються пільги для окремих категорій громадян.
Усі соціальні норми, нормативи та коригуючи коефіцієнти, які застосовуються для
розрахування пільгових норм (при призначенні пільг) та з урахуванням яких
призначають субсидії встановлюються Кабміном. На цей час базовий документ Постанова КМУ від 6.08.2014 р. № 409.
Частка плати за послуги (розмір витрат домогосподарства) при призначення житлової
субсидії
установлюється
(для
визначення
обов'язкового
платежу)
встановлюється Постановою КМУ від 27.07.1998 р. № 1156.
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг і палива (на опалення) затверджене Постановою КМУ
від 21.10.1995 р. № 848.
Форми бланків заяви та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за
призначенням житлової субсидії затверджуються Постановою КМУ від 28.02.2015 р.
№ 106 (Додатки 1 і 2).
Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджено Постановою КМУ від
04.06.2015 р. №389.
При призначенні пільг розмір граничного доходу (формула для його обчислення)
визначається Податковим кодексом України (п.п. 169.4.1.). Формула містить складову
"прожитковий мінімум на одну працездатну особу", яка встановлюється законом про
Держбюджет на відповідний рік.
Пільги на оплату комунальних послуг, які відшкодовуються за рахунок субвенції з
Державного бюджету місцевим бюджетам наведено у ст. 102 Бюджетного кодексу
України.

