Коли субсидія не призначається
Субсидія не призначається у разі, якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому
приміщенні осіб (без врахування осіб, які зареєстровані, проте фактично не проживають) і
на яких нараховується плата за ЖКП протягом 12 місяців перед зверненням за
призначенням житлової субсидії (призначення житлової субсидії в автоматичному режимі
на наступний період без звернення заявника) витратив більше 50 тисяч гривень при
купівлі земельної ділянки, квартири чи будинку, автомобіля (транспортного засобу чи
механізму), придбав будівельні чи інші матеріали довгострокового вжитку, сплатив за
будівництво чи ремонт житла або машини, послуги телефонного зв’язку, окрім сплати за
комунальні послуги в межах соціальних норм та медичних послуг, пов'язаних із
забезпечення життєдіяльності.

Коли припиняється виплата раніше призначеної субсидії











за поданням ЖЕО, ОСББ, ЖБК чи організацій-надавачів послуг інформації про
несплату особою фактично спожитої послуги з урахуванням субсидії (виключення
становлять випадки, коли сплатити особа не може у зв’язку з затримкою виплати
заробітної плати чи пенсії, що можна підтвердити документально), виплата
субсидії буде припинена з місяця отримання повідомлення про заборгованість
(повідомлення надсилається до 10 числа місяця наступного за місяцем факту
несплати послуг);
якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про свій майновий
стан, надав некоректну інформацію про доходи (не надав інформацію щодо одного
з видів доходів), субсидія скасовується з місяця виявлення порушення;
в разі зміни місця проживання з наступного місяця після переїзду;
в разі смерті особи (в квартирі не залишилося зареєстрованих осіб) чи інших
обставин, коли подальше нарахування субсидії неможливе – з наступного за
подією місяця;
у разі особистої відмови від субсидії за зверненням власника чи наймача з
наступного після заяви місяця, якщо інше не обумовлено заявою;
у разі отримання інформації про збільшення чисельності зареєстрованих осіб – з
місяця, що настає за місяцем в якому відбулися зміни;
у разі порушень умов надання субсидій (виявлення обставин, що ладні вплинути на
право отримання субсидії чи розмір її нарахування), що були виявлені при
обстеженні матеріально-побутових умов соціальним інспектором.

Коли проводиться перерахунок розміру субсидії без звернення








у разі зміни цін і тарифів на комунальні послуги;
у разі встановлення дати початку та закінчення опалювального періоду за
рішенням міських органів та РДА;
якщо КМУ змінить норми житла та соціальні нормативи використання житловокомунальних послуг чи умови надання субсидії окремим категоріям громадян;
у разі встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру витрат;
у випадку коригування обсягу субсидії на базі отриманих на запит даних щодо
кількості мешканців (прописаних осіб) та забезпеченості їх житлом та ЖКП;
у разі ненадання або надання в неповному обсязі комунальних послуг;
у разі відсутності лічильників тепла і нарахування оплати за опалення, відповідно
до фактичної температури зовнішнього повітря.

Щоб одержати субсидію чи отримати консультацію, звертайтесь до вашого управління
соцзахисту, а в разі, якщо людина не може особисто відвідати УПСЗН – до
територіального центру соціального обслуговування.
Більше інформації про субсидії шукайте на сайті teplo.gov.ua, на офіційних
сторінках Департаменту соціальної та сімейної політики і Міністерства соціальної
політики.

