
ПОГОДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
______________2019 р.№____


Положення
про порядок призначення та надання окремим категоріям громадян муніципальних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг


            1.Це Положення визначає порядок призначення та надання окремим категоріям громадян м.Борислава та смт.Східниця муніципальних субсидій, відповідно до діючого Положення про порядок призначення житлових субсидій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019р. № 62).

            2.Право на отримання муніципальних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (у тому числі газ, електроенергія) надається сім’ям, які складаються лише з непрацюючих категорій громадян: 
	2.1) ветеранів УПА - учасників бойових дій УПА та інвалідів УПА;
	2.2) малолітніх політичних в’язнів;
	2.3)  вдів політичних в’язнів;
	2.4) сімей, у яких проживає двоє і більше інвалідів;
	2.5) інвалідів по зору 1 та 2 груп;
	2.6) одиноких, непрацюючих інвалідів 1 або 2 групи загального захворювання та 3 групи, які мають заключення психіатричної медикосоціальної експертної комісії;
	2.7) дітей-сиріт;
	2.8) реабілітованим громадянам за ст.3 Закону України ”Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, громадянам, які народилися в місцях позбавлення волі у жінок, ув’язнених з політичних мотивів або примусово поміщених у лікувальні заклади; які в дитячому віці перебували разом з батьками, один з яких був ув’язнений з політичних мотивів, у засланні, на виселенні або спецпоселенні, які залишилися без опіки батьків, один з яких чи обоє були репресовані;
	2.9) член сім’ї загиблого(померлого) в Афганістані.  
 
	3.Муніципальні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначаються комісією з надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та пільг, утвореною виконавчим органом міської ради.

4.Муніципальні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначаються для покриття розміру обов’язкового відсотка платежу, визначеного в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, який необхідно сплатити заявником після призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, що фінансуються з Державного бюджету України.



5.Муніципальні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначаються з часу звернення за їх одержанням на термін, що відповідає терміну призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, що фінансуються з Державного бюджету України.

6.У випадку, коли в складі сімей, яким призначено муніципальні субсидії відбуваються зміни (закінчення терміну встановлення інвалідності, тощо) надання муніципальної субсидії в межах терміну призначення припиняється з місяця наступного за місяцем, в якому відбулися зміни.
Про відповідні зміни громадяни, яким згідно з п.п. 2.1-2.8 цього Положення призначено муніципальні субсидії, зобов’язані інформувати управління праці та соціального захисту населення.

7. Перерахунок розміру муніципальної субсидії в межах встановленого терміну проводиться при зміні вартості житлово-комунальних послуг в опалювальний та неопалювальний сезони, за всіма видами послуг.
У випадку, коли при перерахунку на неопалювальний період обов’язковий відсоток платежу(муніципальна субсидія) перевищує вартість плати за житлово-комунальні послуги, надання муніципальної субсидії припиняється.

8. Після закінчення терміну отримання субсидії громадяни повинні підтвердити право на призначення муніципальної субсидії на наступний термін.

9. Звітність за нарахованими сумами муніципальних субсидій проводиться аналогічно до звітності по субсидіях на житлово-комунальні послуги, що фінансуються з Державного бюджету України в розрізі надавачів житлово-комунальних послуг та за окремими переліками уповноважених власників(наймачів), яким призначено муніципальні субсидії для житлово-комунальних підприємств.

10. Фінансування муніципальних субсидій здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 




Керуючий справами виконкому                                               		 І.М.Кобилецький



