
У Росії почастішали випадки без-
підставного затримання грома-

дян України. Про це йдеться у заяві 
Міністерства закордонних справ 
України. 

«МЗС із занепокоєнням від-
значає, що останнім часом нормою 
стали випадки безпідставного за-
тримання громадян України на те-
риторії РФ, відсутність гуманного 
ставлення до українців із боку ро-
сійських правоохоронних органів, 
їхньої несумісної з людською гід-
ністю поведінки, застосування до 
наших співвітчизників неприпус-
тимих методів фізичного та пси-
хологічного впливу, в тому числі 
тортур», — сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що часто 
консульським установам України в 
Росії навіть не повідомляють про 
затримання українців. 

Тому Міністерство закордон-
них справ рекомендує громадянам 
України при плануванні поїздок до 
Росії реально оцінювати ризики та 
загрози, які існують, і ретельно зва-
жувати потребу в здійсненні таких 

подорожей. 
У випадку затримання на тери-

торії Росії, негуманного поводжен-
ня, фізичного та психологічного 
тиску з боку російських органів або 
громадян Міністерство закордон-
них справ рекомендує українцям 

невідкладно звертатися на гарячу 
лінію Центру оперативного реагу-
вання МЗС (+38 044) 238-16-57 або 
безпосередньо на гарячі лінії кон-
сульських установ України, розта-
шованих на території РФ. 
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Кабінет Міністрів України спростив 
процедуру оформлення субсидій. 
Відповідна постанова «Про внесен-
ня змін до Порядку перерахування 
деяких субвенцій із державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
надання пільг, субсидій та компен-
сацій» була прийнята на засіданні 
уряду. У Мінсоцполітики пояснили, 
як тепер діятиме система призна-
чення житлових субсидій. 

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ 
ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВОЇ 
СУБСИДІЇ 
 

Призначення субсидії відбу-
ватиметься на підставі лише двох 
документів — заяви та декларації 
(скасовується необхідність надання 
довідок про доходи, у тому числі й 
осіб, які працюють). При цьому за-
проваджуються спрощені форми за-
яви та декларації про доходи і витра-
ти осіб для звернення за субсидією 
(форма на 1 аркуші), пише портал 
«Україна без корупції». 

Запроваджується принцип при-
значення субсидії на підставі заде-
кларованих заявником даних. При 
цьому перевірка достовірності цих 
даних здійснюватиметься органами 
соціального захисту вже після при-
значення субсидії, шляхом здійснен-
ня запитів до відповідних органів, 
установ та організацій. 

Кожне домогосподарство одно-
часно з рахунком для оплати енер-
гоносіїв у квітні та жовтні 2015 року 
отримає спрощені форми заяви та 
декларації для звернення за призна-
ченням субсидії. Підприємства, що 
надають послуги з газопостачання, 
електропостачання та централізо-
ваного опалення мають забезпечи-
ти виготовлення бланків Заяви та 
Декларації і доставку їх до спожи-
вачів разом із рахунками на опла-
ту послуг. Скасовуються всі обме-
ження щодо майнового стану осіб, 
які звертаються за призначенням 
субсидій, окрім здійснення однора-
зової дороговартісної покупки (на 
суму понад 50 тис. грн): наявність 
у власності двох житлових примі-
щень; наявність у власності двох 
автомобілів; наявність у складі до-
могосподарства осіб працездатного 
віку, які не працюють, не навчають-
ся і не перебувають на обліку як 
безробітні; здача в найм житлового 

приміщення; здійснення покупки 
товарів, робіт та послуг (у тому чис-
лі оплата медичних послуг і навчан-
ня) на суму понад 10 прожиткових 
мінімумів. 

Запроваджується надання суб-
сидії на 12 місяців, а не на опалю-
вальний період, як раніше. Вста-
новлюється автоматичний принцип 
надання субсидії на новий період 
(скасовується необхідність повтор-
ного звернення до органу соціаль-
ного захисту населення для призна-
чення субсидії на новий період у разі 
відсутності змін). 

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ЗА 
ЖИТЛОВОЮ СУБСИДІЄЮ 

Кому призначається субсидія 
Субсидія призначається одному 

із членів домогосподарства, який 
зареєстрований у житловому примі-
щенні та на якого відкрито особовий 
рахунок на оплату житлово-кому-
нальних послуг. Право на отримання 
житлових субсидій мають домогос-
подарства, у яких витрати на оплату 
житлово-комунальних послуг, ви-
ходячи із соціальної норми житла та 
соціальних нормативів користуван-
ня послугами, перевищують розмір 
визначеного обов’язкового платежу. 

Для довідки: соціальна норма жит-
ла — 13,65 кв. м на одну людину + 
35,22 кв. м на сім’ю. Соціальні нор-
ми на сім’ю з двох осіб: 62,52 кв. м 
житла, 130 кВт•год електроенергії 
на місяць і 1,6 куб. м гарячої води на 
одну людину. 

Куди і як подавати документи 
З питання призначення житло-

вої субсидії необхідно звернутися 
до управління праці та соціального 
захисту населення за місцем реє-
страції. Документи для призначення 
субсидії можуть бути надіслані до 
місцевого управління праці та соці-
ального захисту населення поштою. 
У сільській місцевості приймання 
заяв із необхідними документами 
для призначення субсидій здійсню-
ють уповноважені особи, які ви-
значаються виконавчими органами 
сільських і селищних рад. 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ 
ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ 

Необхідні документи: 
• спрощена заява (за встановле-

ною формою на 1 арк.); 
• спрощена декларація про дохо-

ди і витрати осіб, зареєстрованих у 
житловому приміщенні (за встанов-
леною формою на 1 арк). 

Усі інші відомості, необхідні для 
призначення житлових субсидій 
(про забезпеченість громадян жит-
ловою площею та комунальними 
послугами), надають організації, які 
надають ці послуги, на запит орга-
нів соціального захисту населення. 
Інформацію про доходи для при-
значення житлової субсидії органи 
соціального захисту населення бу-
дуть отримувати у порядку обміну 
від Державної фіскальної служби та 
Пенсійного фонду. При цьому забо-
ронятиметься вимагати від заявни-
ків інші документи, крім передбаче-
них Положенням про призначення 
житлових субсидій. 

ТЕРМІН ПРИЗНАЧЕННЯ 
ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ 

Субсидія на оплату житло-
во-комунальних послуг призна-
чатиметься на 12 місяців із місяця 
звернення за її призначенням. Для 
призначення житлової субсидії за-
стосовуватимуться доходи за по-
передній календарний рік без ура-
хування сплачених податків. Після 
закінчення терміну отримання 
субсидії органи соціального за-
хисту населення здійснюватимуть 
розрахунок субсидії на наступний 
період автоматично. Для цього вони 
збиратимуть необхідну інформацію 
без звернення громадянина і про-
тягом двох місяців із початку ново-
го періоду прийматимуть рішення 
щодо призначення (непризначення) 
субсидії цим домогосподарствам 
та письмово інформуватимуть про 
прийняте рішення громадян, які 
зверталися. 

ПОСИЛЕННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗАЯВНИКА ЗА НАДАНІ 
ВІДОМОСТІ ДЛЯ 
ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ 

Всі члени домогосподарства 
дають згоду на обробку персональ-
них даних про сім’ю, доходи, ви-
трати, що необхідні для призначен-
ня житлової субсидії. У разі зміни 
обставин, які можуть вплинути 
на отримання житлової субсидії 
(зміни у складі зареєстрованих у 
житловому приміщенні (будинку) 
осіб, зміни у переліку отримуваних 
житлово-комунальних послуг, умов 
їх надання, виконавців житлово-

комунальних послуг, про купівлю 
товарів або оплату послуг) заявник 
зобов’язується у місячний термін 
повідомити орган соціального за-
хисту населення. 

Якщо подано неповні чи недо-
стовірні відомості про доходи та 
витрати зареєстрованих у житлово-
му приміщенні/будинку осіб, може 
бути відмовлено в призначенні суб-
сидії або припинено її надання. У 
такому разі заявник зобов’язується 
повернути надміру перераховану 
(виплачену) суму субсидії у подвій-
ному розмірі.

Правоохоронці затримали 
працівника ДФС за хабар 
Правоохоронці затримали працівника Дер-
жавної фіскальної служби України за хабар у 
100 тис. дол. Про це повідомила прес-служба 
відомства. Вказану суму посадовець хотів від 
підприємця за усунення проблем, пов’язаних 
із зупинкою його фірми правоохоронними 
органами. Затримали службовця разом із посе-
редником під час отримання частини хабара у 
сумі 50 тис. дол. Наразі проводяться обшуки за 
місцем роботи і проживання затриманих. 

Весь склад 
Антимонопольного 
комітету замінять 
Україна в Меморандумі з МВФ зобов’язалася за-
мінити весь склад Антимонопольного комітету. 
Про це в парламенті розповів глава Мінеконо-
міки Айварас Абромавічус. За його словами, 
українські та іноземні підприємці скаржаться 
найбільше на АМКУ. Міністр також повідомив, 
що у другому півріччі Україна має «повністю 
змінити антимонопольне законодавство». 

258
стільки в Україні проживає 
офіційних мільйонерів, які 
вказали у своїх деклараціях про 
майновий стан доходи понад 
1 мільйон гривень. Про це пові-
домляється на сайті  Державної 
фіскальної служби. 

3

Кемерон: «Британія може підняти санкції 
проти Росії на новий рівень» 

Актуально

Великобританія готова ініціюва-
ти «зовсім інший рівень» санк-

цій проти Росії в тому разі, якщо 
агресія Кремля проти України по-
силиться. Про це заявив британ-
ський прем’єр-міністр Девід Кеме-
рон в інтерв’ю Wall Street Journal. 

За словами Кемерона, своїми 
діями проти України Росія грубо 
порушила міжнародне право, в ре-
зультаті чого Москва не може біль-
ше розраховувати на доступ до 
міжнародних фінансових ринків. 

Глава британського уряду ска-
зав, що Захід повинен бути гото-
вий встановити довгострокову лі-
нію поведінки стосовно Росії, яка 
передбачає покарання за військову 
агресію проти України. 

«Якщо Росія збирається розі-
рвати звід правил XXI століття і 
дестабілізувати суверенну країну, 
то решта світу повинна бути го-
това сказати Росії: «Ви не можете 
порушувати міжнародний кодекс 
правил і при цьому продовжувати 

мати доступ до міжнародних рин-
ків, міжнародних фінансів і сис-
тем», — сказав він. 

  ДОВІДКА

З 1 квітня в Україні зросте мінімаль-
ний тариф на газ для населення. 
У 3,3 разу — до 3 грн 60 коп. за 
1 кубометр, якщо обсяг споживан-
ня становитиме до 200 кубів на 
місяць в опалювальний сезон — із 
1 жовтня по 30 квітня. Якщо ж понад 
200 кубів — вартість палива зросте 
у 4 рази — до 7 грн. 18 коп. А газ, 
який використовують мешканці 
багатоквартирних будинків для 
приготування їжі, подорожчає 
вшестеро. Відповідне рішення 
напередодні ухвалили в Нацкомісії 
з регулювання енергетики та ко-
мунальних послуг. Проте експерти 
налаштовані песимістично, кажуть, 
через подорожчання зменшаться 
платежі. Бо середня зарплата по 
країні — 3,5 тисячі гривень, а в 
окремих регіонах іще менше. Плата 
за тепло, наприклад, у двокімнатній 
квартирі з нинішніх п’ятисот гри-
вень зросте до півтори тисячі. Тож 
для багатьох постане вибір — між 
сумлінною оплатою та їжею. І навіть 
субсидії, які уряд заклав у бюджет, 
не врятують. Бо тих 25 мільярдів 
заплановані лише для трьох міль-
йонів домогосподарств, а насправді 
їх потребуватиме набагато більше. 
«Проблема не в тому, що тарифи 
намагаються привести до якогось 
економічно обґрунтованого рівня, 
а в тому, що у відповідність із та-
рифами не намагаються привести 
доходи українського населення. 
За такого рівня тарифів, який за-
планував уряд, середня зарплата в 
Україні має становити 15–18 тисяч 
гривень», — каже директор енер-
гетичних програм Центру світової 
економіки та міжнародних відносин 
НАНУ Валентин Землянський. 

У Росії почастішали випадки безпідставного затримання українців 

Як отримати житлові субсидії 
за новою схемою
Бланки заяви на оформлення субсидії та декларації надішлють у кожну оселю 


