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Про стан Еадання житловlD(
субсидiй у 2аБ-2а17 роках

Вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Ущраtни вiд 2l жoBTHlI
|995 року Nч 848 у 201б роцi призначено житлову субсидiю 2434 домогосподарствам, що становить 47% вiд загальноi кiлькостi домогосподарств
району. У порiвняннi з 2015 роком кiлькiсть отримувачiв субсидiй у 2016 роцi
зросла на 4Yо.

У

сiчнi-березнi 2017 року за призначенням субсидii на тверде папиво та
скраплений газ зверЕулося 1934 домогосподарства. Станом на 20 березня
субсидiя не призначаеться через вiдсутнiсть цiн на тверде паJIиво та скраплений
газ. На комунапьнi пос.гryги (електроопа.пення) субсидiю призначено 16 сiм'ям у
cyrlti 45320 на мiсяцъ.
Сума призначених готiвкових субсидiй за 20lб piK становила 5|79,| тпс.
гривень. Заборгованостi по виIIлатах на даний час немае. З метою цiльового
використання державних коштiв держ{лвним соцiшtьним iнспектором
управлiння соцiального захисту населенtul райдержадмiнiстрацii проведено
571 перевiрку щодо вшявлення недостовiрних даIIих при заповненнi декларацiй.
За результатами проведеноi роботи ви;IвJIено 38 справ з порушеннями, з них:
|4 заявникiв попередхенi на суму lб тис.црн., 24 - призупинено виплату
субсидiТ та повернуто до бюджету 21,02 тис.грн.
При призначеннi субсидiй за спрощеною процедурою виникае низка
проблемних питань зокремц заявп) що нqдходять вiд громадян поштою в
багатьох випадках заповненi не BipHo, вiдсутнi oKpeMi вiдомостi в змвах i
номер контактного телефо"у, що значно сповiльнюе процес обробки заяв;
ненагrежний погосподарський облiк у домогосподарств€D( (особовi рахунки
вiдкритi на рiзних членiв ciM'i, склад заре€строваних осiб у господарств€lх Ее
вiдповiдае задекJIарованим у заявi особам); справи з помилковими
iдентифiкацiйними кодами не проходятъ перевiрку державноТ фiскалъноТ
с.гryжби. Значно сповiльнюють процес призЕачення субсидiй вимоги постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи 27 кьiтня 2016 року Jф 319 <Про внесення змiн до
деяких постанов Кабiнеry MiHicTpiB Украiни>, згiдно з якою з 01 травня
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2016 року субсидii призначаються без урахуваншI пiльго тобто кожне

домогосподарство мае право або на субсидiю або на пiльги. Складнiсть полягае
в тому, що у багатьох вип4дках субсIцiТ оформляють на одного члена ciM'i, а
пiльгами користуеться iнший.
З метою полiпшення роботи щодо наданню населення субсидiТ, та
збiльшення вiдсотку охопленшI субсидiями домогосподарств району:

1. Управлiнню соцiальною зФшсту
забезпечити:

населеЕня райдержадмiнiстрацii

щоденний прийом громадяно без обiднъоi перерви з питаЕъ призначення
субсидiй;
активiзацiю роботи мобiльного соцiального офiсу;
спiльно з працiвниками територiапьного центру обс.гryговуваннrl (надання
соцiа.пьних пос.гryг) Вiльшанського району постiйне наданшI допомоги в
питанЕrtх оформлення докуплентiв на призначення субсидii, компенсацii
громадянам, якi перебувають у них на облiку;
зв'язку зi змiною
своечасний перерФ(унок призначенЕх субсидiй
тарифiв;
постiйне висвiтлення
засобах масовоТ iнформацiТ Bci змiни в
законодавствi щодо наданЕя населенню субсидiй.
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2. Рекомендрати селищному, сiльським головам:
1) поновити стенди з нЕгJIядrою агiтацiею з питань соцiа.пьного зЕlхисту
населенЕя до 10 квiтня 201_7 року;

2) активiзувати робоry по виявленню сiмей, якi потребують субсидiй, та
наданню методичноi допомоги у заповненi заяв та декJIарацiй;
3) посилити контроль за своечаснiспо та достовiрнiстю видЕ}нI,D( довiдок
про скIIад ciM'T та розмiр земельних дiляноко необхiдних дJIя призначення
субсидii.
3. Управлiнню соцiатlьного захисту населенIя про стан виконанЕя даного

розпорядженIuI iнформувати голову районноi державноТ адмiнiстрацii
щоквартаJIу до 10 числа, наступного за звiтним перiодом.
4. Контроль за виконанням даного розпорядженнrI покJIасти на першого
засцшника голови районноi державноТ адмiнiстрацii Нестерова С.А

IIершшй заступппк головп
районноi дер2кпвноi адмiшiетрацii

с.нЕстЕров

