Субсидії призначаються відділом субсидій управління праці та
соціального захисту населення одному з членів домогосподарства, на якого
відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації, або особі, яка не
зареєстрована, але фактично проживає в житловому приміщенні (Будинку)
на підставі договору найму (оренди) житла, на якого відкрито особові
рахунки по сплаті житлово-комунальних послуг (далі - орендар).В окремих
випадках на підставі рішень районних, районних у містах Києві та
Севастополі держадміністрацій та виконавчих органів міських і районних
рад або утворених ними комісій та актів обстеження матеріально-побутових
умов домогосподарства субсидія може призначатися іншій особі,
зареєстрованій у житловому приміщенні (будинку), а також індивідуальним
забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але які оплачують
вартість одержуваних житлово-комунальних послуг.
На сьогодні, урядом України, для спрощення порядку отримання
населенням інформації про тарифи на житлово-комунальні послуги і про
субсидії, запущений спеціальний сайт.
Субсидії, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня
1995 р. № 848, призначаються в разі, коли нарахування за комунальні
послуги перевищують 15% або 10% (тільки для непрацездатних осіб) від
доходів власника житла і всіх осіб, зареєстрованих в приміщенні.
Нарахування субсидії припиняється у випадках, коли витрати одержувача
субсидії на комунальні послуги становлять менше 15% або 10% (Тільки для
непрацездатних осіб) від його доходу.
Також нарахування субсидії припиняється у випадках, коли одержувач
субсидії протягом року здійснив покупку товарів або послуг на суму 50000
грн. і більше. У разі смерті особи, якій надавалась субсидія, надання
субсидії не припиняється, якщо в приміщенні зареєстровані інші особи,
яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги. Надалі субсидія
призначається одному з дієздатних осіб, які на момент смерті власника
житлового приміщення (будинку) були в ньому зареєстровані, а в разі, коли
зареєстровані тільки недієздатні особи - одному з їх опікунів.
Постановою Кабінету Міністрів України № 409 від 06.08.2014 року «Про
встановлення державних соціальних стандартів у сфері житловокомунального обслуговування »затверджена соціальна норма житла для
надання субсидій в розмірі 13,65 м² площі на одного особу і додатково 35,22
м² на домогосподарство, тобто 48,87 м² на одну людину. При цьому, в разі
використання теплової енергії для централізованого опалення абонентам,
житлові будинки яких обладнані будинковими або квартирними приладами
обліку, встановлений соціальний норматив користування житловокомунальними послугами по оплаті яких держава надає пільги та
встановлює субсидії. З урахуванням внесених змін від 1 травня 2017 року
(Постанова КМУ №51 від 06.02.2017р.) Соціальний норматив користування

ЖКП становить 0,0431 Гкална 1 м² опалюваної площі на місяць в
опалювальний період.
Кабінет Міністрів України Постановою від 23.08.2016 р. №534 затвердив
Порядок розрахунку і повернення до бюджету невикористаних сум субсидій
на відшкодування витрат на оплату послуг централізованого опалення
(Теплопостачання) (Порядок №534). Так, розрахунок невикористаних сум
субсидій проводиться комунальним підприємством станом на 1 травня
нового неопалювального сезону по особових рахунках споживачів, за
минулий опалювальний сезон, для подальшого повернення надлишків в
бюджет.
Розрахунок проводиться постачальником послуг у разі, якщо на
особовому рахунку одержувача субсидії станом на 1 травня нового
неопалювального сезону, а також за станом на 1 травня 2016 р. числиться
переплата за послуги.
Невикористана сума субсидій на централізоване опалення
(Теплопостачання) за опалювальний сезон по особових рахунках кожного
одержувача субсидії визначається як різниця між загальною сумою
нарахованої субсидії за опалювальний сезон і загальною сумою фактичної
вартості послуг за опалювальний сезон.
Розрахунок здійснюється виходячи з фактичної вартості послуг
централізованого опалення (теплопостачання) за опалювальний сезон.
Фактична вартість послуг, в свою чергу, визначається відповідно до
фактичного
обсягу спожитих послуг згідно з показниками
приладів
обліку (Гкал) і встановлених уповноваженими органами тарифів на послугу
централізованого опалення (грн / Гкал). Таким чином, зазначений Порядок
№534 застосовується теплопостачальними підприємствами при наявності у
споживачів (одержувачів субсидій) будинкових та квартирних приладів
обліку теплової енергії.
Постановою КМУ від 26.04.2017г. №300 до Порядку призначення
субсидій внесено зміни до пункту 13. Таким чином, з 1 травня 2017 року при
призначенні субсидії на наступний термін буде враховуватися наявність
простроченої більш ніж два місяці заборгованості за комунальні послуги.
При наявності такої заборгованості субсидія на наступний строк не
призначається, про що управління соціального захисту населення
зобов'язані проінформувати громадянина. Якщо протягом двох місяців з
дати інформування громадянин документально підтвердив оплату
заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, субсидія
призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку з місяця, в якому громадянин документально підтвердив оплату боргу або
укладення договору.

