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Бучанська районна рада
I

MiHicTepcTBo розвитку громад та територiй $краiЪи розглянуло лист
БучанськоТ районноi ради Киiвськоi областi вiд 04.02.2021 J\ъ 5б11/02-08, який
надiйшов листом CeKpeTapiaTy Кабiнету MiHicTpiB |Украiни вiд 25,02.202I
}{Ь 6083/0/2-2I, щодо збiльшення видаткiв державного бюfiжету на виплату субсидiй
населенню на оплату житлово-комунальних послуг i в межах компетенцii повiдомляе.

Вiдповiдно до Положення про MiHicTepcTBo po."r}rny громад та територiй
УкраiЪи, затверлжетlого постановокl Кабiнету MiHicTpi{ Украiни вiд 30.04.2014
NЬ 197 (в редакцiI постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТци вiд 25.09.2019 J\Ъ 850),
ПИТаННя ЩоДо розрахунку та надаrrlrя субсидiй на опфту житлово-комунальних
гlослуг, а також щодо збiльшення цiлповiдних видаткiЕ лержавного бюджету на
виплату субсидiй населенню не належить до повноважень \4iнрегiону.

принагiдно зазначасмо, що з метою посилення сочiцьного захисту громадян в
умовах карантину, Урядом запроваджено низку заходiв, зотрема, i в частинi надання i
оплати житлово-комунальних послуг, 

l

25 беРеЗНя2020 року Кабiнетопt MiHicTpiB УкраТни irрийнято постаноtsу Np24'7
кПро особливостi надання житловlIх субсидiй>, якою| передбачено спрощення
порядку надання житловоi субсидii та запроваджено| додаткову компенсацiю
громадянам витрот на оплату ком)нальних послуг. 

i

Згiдно з цим irормативно-правов!rм актом Ур"д постаrlовив:
заборонити на пе2iод карантиIlу припинення налаiлня житлових субсидiй у

випадках, передбачених ГIоложенням про порядок призн{чення житлових субсидiй,
затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл 21.10.1995 Ns 848, KpiM
обставин, що Унеможливлюють надацня житловоi субсифi, зокрема у разi переiЪду
домогосподарства в iнше житлове прlлмiщення (булинок) Рбо у разi cMepTi одинокоiособи; 

l

ЗабеЗпечити призначення жит.цовоТ субсидii на i наступний перiод yciM
домогосподарствам, якi отримувЙи житлову субсидiю |в опалювальному перiодi
2019-2020 poKiB, без заяв громадян пго призначення житло!их субсидiй;

призначати китлову субсидiю гl)омадянам, якi були {вiльнЪнi з роботи в перiод
карантину, вiдповiдьо до пункту 1 ,lастини першоi cTaT{i 40 Кодексу законiв про
працю Укратни i,заресстоувалися в сrr.ужбi зайнятостi як беdробiтнi;r

| '.^ '' :l ._ 'i
СЕ! Мiнрегiон IT-Enterprise
вн. Ns l 817272
Пiдписувач Хоцянiвська Наталiя Володимирiвна
Сертифiкат 5FВВ77F7Вб503 7 l D040000003A200000 l D4C0000
!iйсний з |2.05.2020 |2:203| по |2,05,2022 |2:20.31,

/!

lllllllll lllll]lllllшlllшllil ll lil
Ns7 l 10.214077-21 вiд 19.0З.202 l

м



на перiод карантину проводити розрахунок житловЦх субсидiй з урахуванням
збiльшених на 50 вiдсоткiв соцiальних нормативiв, у межiх яких надаеться субсидiя
на оплату житлово-комунальних послуг, що встановленi фдпунктами 2 - б пункгу 3
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06.08.2014 Ngi409 (соцiальнi нормативи
користування послугами з централiзованого водопоста.ju""",'поaru.rur"я гарячоI
води, централiзованfго водовiдведення, газопостачання i i електропостачання для
побугових потреб (oKpiM опалення).

водночас постановою вiдтермiновано до першого чliсла мiсяця, наступного за
мiсяцем, у якому буде вiдмiнено карантин, базову норчу плати за послуги для
субсидiан TiB (20% середньомi сячного сукупного доходу дсjмогосподарства), яку мало
бути запроваджено з 01.05.2020 року. l

таким чином, громадянам, якi мають фiнансовi проýлеми в перiод карантину,
можна скористатися Програмою житлових субсидiй, якЕ на сьогоднi залишаеться
головним механiзмом соцiального захисту найбiльш враз{rивих верств населення та
гарантуе стабiльнiсть витрат на оплат,у житлово-комунальнFх послуг.

Разом з тим iнформусмо, Що згiдно iз Законом УriраiЪи вiд 17.03.2020 року
}lъ 5зO-ж кПро внесення змiн до деяких законодавчих aKTiý Украiни, спрямованих на
запобiгання виникненнЮ i поширенню KopoHaBipycHoi |хвороби (COVID-19))) на
перiод дii карантину або обмежувальних заходiв, п<iв'язаних iз поширенням
KopoHaBiPycHoi хвороби (CovID-19), та протягом 30 frHiB з дня його вiдмiни
заборонясться, зокрема: 

l- нарахування та стягнення неустойки (штрафiв, пенi) за несвоечасне
здiйснення платежiв за житлово-комуIIальнi послуги; i

- припиНення/зупИненнЯ наданнЯ житлово-Комунфь"иХ послуГ ГРОЦ{аДЯНаIчI
Украiни у разi ix неоплати або оплати не в повнолиу обсязi; I

- примусове виселення iз житла та примусове стFгнення житла (житлових
будинкiв, частин житлових будинкiв, квартир, KiMHaT у кфртирах, кiмпат, житлових
секцiй чи блокiь у гуртожитках, iнших жилих примiще{ь), що належить на правi
приватноi власностi громадянам УкраiЪи, пiд час примliсового виконання рiшень
судiв щодо стягнення 

_за 
боргованостi за житлово-комун tL,Iьф i п ослуги.
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Засryпник MiHicTpa Нdталiя хоцянIВСъкд

Кравченко Натмiя,
Пасак BiTa.207 | 709
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