Граничні показники вартості твердого палива і скрапленого газу для
надання у 2018 році пільг і житлових субсидій готівкою:
- 2424,16 грн за 1 тонну твердого палива;
- 242,42 грн за 1 балон скрапленого газу.
Нарахування та виплата готівки на тверде паливо і скраплений газ по пільгах
здійснюється відповідно до розміру пільги (100%, 75% та 50%).
Пільги на тверде паливо та скраплений газ у грошовій формі виплачуються
учасникам війни, багатодітним сім’ям, пенсіонерам, які працювали
педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, пенсіонерам,
які раніше працювали в бібліотеках та закладах культури, за умови, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує 2470,00 грн.
Дані категорії громадян для отримання пільги на тверде паливо та
скраплений газ готівкою звертаються в управління соціального захисту
населення райдержадміністрації та подають заяву, декларацію про доходи сім”ї
пільговика за 6 місяців до місяця звернення, а також підтверджуючі довідки про
зазначені доходи ( крім довідок про розмір пенсії) або документи, що
підтверджують відсутність доходів; довідку про склад сім’ї; довідку про
наявність у житловому приміщенні пічного опалення.
При визначенні права на пільги до сукупного доходу сім’ї пільговика
включаються нараховані пенсія, заробітна плата, грошове забезпечення,
стипендія, дохід від підприємницької діяльності, соціальна допомога (крім
частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється
одноразово), дохід від підприємницької діяльності; допомога по безробіттю та
інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування.
Іншим категоріям громадян, зокрема, інвалідам війни, учасникам бойових
дій, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (з 01.07.2017 року),
особам (ЧАЕС) І та ІІ категорії, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам
військової служби на пенсії, та їхнім вдовам, сім’ям військовослужбовців, які
загинули під час проведення АТО, пільги на тверде паливо та скраплений газ
готівкою виплачуються незалежно від доходу сім’ї пільговика. А тому,
декларацію про доходи сім’ї пільговика та довідки про зазначені доходи цим
категоріям громадян подавати не потрібно.
Особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання твердого палива і скрапленого газу, у разі призначення житлової
субсидії, відповідні пільги не нараховуються.
Готівка на тверде паливо та скраплений балонний газ виплачується
ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та
багатодітним сім’ям. Іншим пільговим категоріям виплачується лише готівка на
придбання твердого палива.

Тому, нагадуємо, хто у 2018 році не звертався за отриманням готівки на
тверде паливо та скраплений газ, може подати заяву з відповідним пакетом
документів для забезпення даного виду пільги.
За додатковою інформацією можете звертатися в управління соціального
захисту населення райдержажміністрації кабінет №4 або тел. 4-18-32.

