
Запитання/відповіді Міністра юстиції

Доброго дня. Важко жити за новими тарифами, які забирають ледь не половину зарплати. Дуже
хочемо оформити субсидію. Скажіть будь-ласка як можна це зробити?

  Перехід на ринкові ціни при оплаті енергоносії призвів до подорожчання комунальних послуг для
громадян. Аби згладити негативний вплив цього процесу на простих українців, минулим Урядом було
запущено один із найбільших за всю історію соціальних проектів Уряду – систему субсидій при
сплаті комунальних платежів.

 Розраховувати на державну допомогу від держави мають право більшість звичайних українських
родин, комунальні витрати яких перевищують 15% загального місячного доходу.

 Тобто, якщо в родині працює двоє, їхня спільна заробітна плата становить 5000 гривень, а за
комуналку вони сплачують більше 750 грн, то така родина має повне право на грошову допомогу від
держави.

 Так само, скористатися своїм правом на субсидію можуть не лише ті, хто мешкає у власному житлі, а
й громадяни, які орендують квартиру чи будинок на підставі відповідного договору.

 Процес отримання субсидії було значно спрощено, щоб українці не плуталися у безлічі паперів, а у
чиновників було менше можливості відмовити у оформленні субсидії через відсутність тих чи інших
паперів. Нині громадянам треба зробити лише кілька простих кроків.

 Перший з них – заповнити лише 2 документи: заяву на отримання допомоги та декларацію про
доходи.

Другий – подати заповнені документи будь-яким зручним способом. Ви можете власноруч віднести їх
до місцевих управлінь праці та соціальної політики або ж до вашої сільської чи селищної ради. Так
само, можна надіслати заповнені бланки рекомендованим листом до органів соціального захисту
населення за місцем проживання. Ще один, найбільш зручний з нашої точки зору, спосіб – заповнити
необхідні бланки через Інтернет на сайті subsidii.mlsp.gov.ua.

 Паперові бланки мали прийти поштою до скриньки кожної родини. Якщо ви не отримали такого
листа, їх можна завантажити у мережі Інтернет з сайту http://teplo.gov.ua/, роздрукувати та заповнити.
На цьому ж сайті можна знайти детальні інструкції та зразки заповнених документів.

 Третій крок – дочекатися, доки соціальна установа письмово повідомить про своє рішення надавати
чи не надавати субсидію, а також вкаже розмір виділених коштів у разі прийняття позитивного
рішення.

При цьому, слід зазначити, що субсидія призначається на 12 місяців, а не на півроку, як було раніше і
автоматично переноситься на наступний строк. А це значить, що ще раз заповнювати і подавати
документи громадян, які вже отримують субсидію, не треба.

 Якщо виникли якість проблеми, ви можете в будь-який час отримати додаткову консультацію,
зателефонувавши на гарячу лінію 15-45.

Також детальну інформацію, роз’яснення і допомогу в оформленні субсидії можна отримати в наших
центрах та бюро правової допомоги.

Дізнатися, де розташований найближчий до вас центр чи бюро можна за телефоном гарячої лінії: 0-
800-213-103.

 

http://subsidii.mlsp.gov.ua/
http://teplo.gov.ua/


Доброго дня! Через проведення бойових дій у нашому рідному місті, нам з родиною довелося
виїхати з Луганської області. Чоловік знайшов роботу, однак зарплата невелика. Я через
хворобу не можу допомогти йому забезпечити сім’ю. Ми чули, що переселенці можуть отримати
одноразову грошову допомогу. Скажіть будь-ласка, чи це правда, і що нам потрібно аби
отримати таку допомогу?

Уряд дійсно ще 2014 року затвердив Порядок використання коштів для надання одноразової грошової
допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним громадянам. Для цих цілей
використовуються кошти, які Міністерство соціальної політики України отримує у вигляді
благодійних внесків.

Право на отримання такої грошової допомоги мають громадяни у складних життєвих обставинах, які
частково або повністю втратили можливість самостійно піклуватися про особисте чи сімейне життя і
брати участь у суспільному житті.

Для отримання допомоги Вам необхідно звернутися до місцевого структурного підрозділу з питань
соціального захисту населення. При цьому, не важливо, зареєстровані Ви за місцем проживання чи ні.
З собою слід мати:

1)  заяву, в якій зазначаються причини необхідності надання грошової допомоги та реквізити рахунку,
відкритого в банківській установі;

2)  копію документа, що посвідчує особу;

3)  копію ідентифікаційного коду платника податків;

4)  копію документів, які підтверджують родинні стосунки;

5)  для внутрішньо переміщених осіб – копію довідки про взяття на облік;

6)  медичну довідка про стан здоров’я (у разі необхідності).

Заява пишеться у довільній формі. При написанні заяви варто не забути зазначити всі факти, які
підтверджують наявність складних життєвих обставин та додати підтверджуючі документи. Такими
документами можуть бути, наприклад, медичні висновки лікарів, направлення на лікування,
документи, які підтверджують статус пільгових категорій, розрахунки, рецепти та інші.

Даний пакет документів працівники соцзахисту передадуть до місцевої комісії з призначення
одноразової грошової допомоги, яка має бути утворена місцевою державною адміністрацією або
виконкомом міської ради.

Комісія приймає рішення про доцільність надання такої допомоги та її розмір. Обсяг допомоги
залежить від наявності коштів та характеру життєвих складнощів конкретного заявника.

Строки розгляду питання про надання грошової допомоги, на жаль, законодавством не визначені.

Варто зазначити, що комісіям рекомендовано насамперед надавати допомогу сім’ям загиблих в
антитерористичній операції, сім’ям внутрішньо переміщених осіб, сім’ям учасників АТО, які
отримали тяжкі поранення та потребують тривалого лікування.

Наші юристи залюбки допоможуть Вам із оформленням усіх паперів. Дізнатися, де розташований
найближчий центр чи бюро правової допомоги, можна зателефонувавши на гарячу лінію за
телефоном 0-800-213-103 або ж на сайті Мін’юсту (https://minjust.gov.ua) в рубриці новини.
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