
Про монетизацію пільг на житлово-комунальні послуги

З 1 жовтня 2019 року  управління соціального захисту населення самостійно призначають та надають пільги у готівковій формі виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, кількості членів сім’ї, які мають таке право, та з урахуванням встановлених цін/тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування відповідно до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» (далі – Порядок).
Виплата пільг здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк».
АТ «Ощадбанк», в свою чергу, здійснює переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.
Якщо управитель, об’єднання, виконавець комунальних послуг не уклав договору з АТ «Ощадбанк» для перерахування сум пільг, він до 1 червня не має права вимагати оплати послуг (внесків/платежів) від пільговиків за відповідні неопалювальний та опалювальний періоди.
Згідно з Порядком перерахування коштів за послуги (витрати) здійснюється у такій послідовності: постачання теплової енергії, постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, поводження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквартирним будинком, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.
Пільговик може визначити іншу послідовність перерахування коштів за послуги (витрати) шляхом подання відповідної заяви до управління соціального захисту населення.
Після закінчення опалювального сезону залишки коштів на рахунку для виплати пільг, відображені на облікових записах пільговиків, які утворилися станом на 1 червня, перераховуються з рахунка для виплати пільг на рахунки пільговиків в АТ «Ощадбанк». У разі відсутності відкритого рахунка в АТ «Ощадбанк» рахунок відкривається за заявою пільговика до АТ «Ощадбанк».
Враховуючи вищевикладене, з 1 жовтня 2019 року підприємства-надавачі послуги припиняють безпосередньо надавати пільги на житлово-комунальні послуги, проте пільги тепер надають органи соціального захисту населення. Міністерство соціальної політики перераховує нараховані пільговикам кошти до АТ «Ощадбанк», який зараховує їх на рахунки підприємств-надавачів послуг, які уклали договір з АТ «Ощадбанк».
Тобто, підприємства-надавачі послуг, які уклали з АТ «Ощадбанк» договір отримають кошти за кожного пільговика, а підприємства-надавачі послуг, які не уклали з АТ «Ощадбанк» договір до 1 червня, не мають права вимагати оплати послуг (внесків/платежів) від пільговиків за відповідні неопалювальний та опалювальний періоди.
Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою.
За отриманням інформації про будь-які питання, пов’язані з нарахуванням пільги, пільговики звертаються до Управління соціального захисту населення.
За отриманням інформації про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості (переплати) пільговики звертаються до управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.
За отриманням інформації про операції, здійснені за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг, пільговики звертаються до АТ «Ощадбанк». Інформація надається в порядку, визначеному АТ «Ощадбанк».































Міські управління
Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
	Адреса: 93100, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 22а

E-mail: utzn_lis@ukrp.net
Телефони: +38 (06451) 7 33 23, +38 (06451) 7 33 08, +38 (06451) 7 32 26
Управління праці та соціального захисту населення Рубіжанської міської ради
	Адреса: 93010, м. Рубіжне, вул. Руденко, 7

E-mail: upszn_0917@ukrpost.ua
Телефон: +38 (06453) 6 46 70, +38 (06453) 6 46 01, +38 (06453) 6 31 39
Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради
	Адреса: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Новикова, 15б

E-mail: asutszn@gmail.com
Телефон: +38 (6452) 2 85 35
Районні управління
Управління праці та соціального захисту населення Біловодської райдержадміністрації
	Адреса: 92800, м. Біловодськ, вул. Леніна, 87

E-mail: soczah@bv.lg.ukrtel.net
Телефон: +38 (06466) 9 29 35
Управління праці та соціального захисту населення Білокуракинської райдержадміністрації
	Адреса: 92200, смт Білокуракине, вул. Горького, 2а

E-mail: soc17lk@ukrpost.ua
Телефон: +38 (06462) 2 21 70
Управління праці та соціального захисту населення Кремінської райдержадміністрації
	Адреса: 92900, м. Кремінна, вул. Перемоги, 1а

E-mail: uszn915@yandex.ua
Телефон: +38 (06454) 3. 15 43, +38 (06454) 3 12 08
Управління праці та соціального захисту населення Марківської райдержадміністрації
	Адреса: 92400, смт Марківка, пров. Південний, 2

E-mail: upszn@mar.lg.ukrtel.net
Телефон: +38 (06464) 9 16 91
Управління праці та соціального захисту населення Міловський райдержадміністрації
	Адреса: 92500, с. Мілове, вул. Леніна, 43

E-mail: upszn@mel.lg.ukrtel.net
Телефон: +38 (06465) 2 14 42
Управління праці та соціального захисту населення Новоайдарської райдержадміністрації
	Адреса: 93500, смт. Новоайдар, вул. Банківська, 31

E-mail: uprszn@ukrpost.ua
Телефон: +38 (06445) 9 28 38
Управління праці та соціального захисту населення Новопсковської райдержадміністрації
	Адреса: 92303, м. Новопсков, вул. Леніна, 65

E-mail: npsovb@np.lg.ukrtel.net
Телефон: +38 (06463) 2 63 21
Управління праці та соціального захисту населення Попаснянської райдержадміністрації
	Адреса: 93300, м. Попасна, вул. Леніна, 2

E-mail: utszn923@mail.ru
Телефон: +38 (06474) 3 16 04
Управління праці та соціального захисту населення Сватівської райдержадміністрації
	Адреса: 92600, м. Сватове, пл. Радянська, 25

E-mail: uszn930@mail.ru
Телефон: +38 (06471) 3 24 90
Управління праці та соціального захисту населення Старобільської райдержадміністрації
	Адреса: 92700, м. Старобільськ, вул. Комунарів, 36

E-mail: utszn_23lk@ukrpost.ua
Телефон: +38 (06461) 3 13 03
Управління праці та соціального захисту населення Станично-Луганськоїрайдержадміністрації
	Адреса: 93600, смт Станиця Луганська, вул. Леніна

E-mail: ytszn_stn905@mail.ru
Телефон: +38 (06472) 3 13 43
Управління праці та соціального захисту населення Троїцької райдержадміністрації
	Адреса: 92100, смт Троїцьке, пр-т Перемоги

E-mail: truszn@yandex.ru
Телефон: +38 (06456) 2 14 73

  























   НОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ

      Управління соціального захисту населення Попаснянської райдержадміністрації (далі Управління) інформує щодо змін до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою КМУ від 05.04.2012 № 321 (далі Порядок). 
      Новою редакцією Порядку передбачено ефективний розподіл повноважень Управління  щодо забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, запровадження адресного підходу до забезпечення ними осіб зазначеної категорії виробами.
      Для взяття на облік на забезпечення засобами реабілітації особи з інвалідністю, законні представники дітей з інвалідністю та інші окремі категорії населення звертаються до Управління за місцем реєстрації чи фактичного проживання.
       Підставою для взяття на облік на забезпечення засобом реабілітації є:
– для осіб з інвалідністю — індивідуальна програма реабілітації, яка визначається медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) (для осіб з інвалідністю, група яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився, медичні показання можуть також визначатися згідно висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);
– для дітей з інвалідністю – висновок ЛКК лікувально-профілактичних закладів;
– для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, – рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) чи висновок ЛКК.
     Важливо зазначити, що підбір засобів реабілітації проводиться індивідуально для кожної особи з інвалідністю за допомогою електронного каталогу. Каталог дозволяє з урахуванням потреб особи, її параметрів та ступеню обмеження обрати перелік засобів, які максимально будуть відповідати її потребам.
       Дія цього Порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
У разі смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи виданий безоплатно технічний або інший засіб реабілітації, строк експлуатації якого не закінчився, повертається Управлінню або сервісному центру із забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування таких засобів членами сім’ї померлої особи. 
Управління та сервісні центри організовують повернення технічних та інших засобів реабілітації, якими були забезпечені одинокі особи з інвалідністю та інші особи, що померли.  
 У разі відмови членів сім’ї померлих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб повернути технічні та інші засоби реабілітації їх вилучення здійснюється за рішенням суду.  
За більш детальною інформацією звертатись до управління соціального захисту населення Полпаснянської районної державної адміністрації , кабінет № 108, контактний телефон: 3-16-04; 3-33-45.


 

