Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення зміни до
статті 7 закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» щодо соціального захисту сімей, члени яких мають
у власності чи володінні земельні ділянки». Закон був ухвалений
Верховною Радою 19 травня.
Згідно із цим законом, розширюється коло сімей,
які матимуть право на призначення державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. До
таких закон відносить сім'ї, у власності чи володінні
яких є земельна ділянка, незалежно від розміру такої.
Раніше власники земельної ділянки площею 0,6 га і
більше не могли претендувати на дотації.
До малозабезпечених громадян найчастіше належать багатодітні сім'ї, які
проживають у сільській місцевості. Часто у таких родин у володінні є
земельний пай. Через це отримати допомогу вони не могли.
За словами заступника директора Департаменту державної соціальної
допомоги Міністерства соціальної політики України Надії Рязанової, таким
сім'ям допомога призначалася і раніше, але робила це спеціальна комісія.
Тепер оформити виплати можна без її дозволу.
Але не всі сім'ї можуть розраховувати на допомогу. Не нададуть
додаткове фінансування людям, які володіють більш ніж однією квартирою
або будинком, площа яких перевищує норму -21 м 2 на людину плюс 10,5 м2
на сім'ю. Можуть відмовити і сім'ї з двома або більше автомобілями, а
також тим, хто зробив купівлю на суму, яка перевищує 10-кратний розмір
прожиткового мінімуму для сім'ї.
Претендувати на виплати можуть сім'ї, у яких дохід нижче гарантованого
мінімуму (сума мінімумів для кожного члена сім'ї). В Україні визначено
декілька видів такого мінімуму:
- працездатні особи - 21% від прожиткового мінімуму - 255,78 грн;
- пенсіонери та інваліди -100% від прожиткового мінімуму - 945 грн;
- діти до 6 років - 877,20 грн;
- діти від 6 до 18 років -1093,10 грн;
- студенти до 23 років -1035,30 грн;
- на кожну дитину до 18 років гарантований мінімум збільшується на
10%;
- на дитину-інваліда з неповної сім'ї, або ж якщо один із батьків також
інвалід, мінімум збільшується на 20%.
Можна розглянути на прикладі, яку допомогу може отримати сім'я з
п'ятьох чоловік:
- працездатний батько -255,78 грн; мати-інвалід - 945 грн; дитина 5
років - 1052,64 грн (з урахуванням 20-процент-ної надбавки); дитина
13 років -1311,72 гривень (з урахуванням 20-процентної надбавки);
дитина 19 років- 1035,30 грн.

Гарантований мінімум сім'ї - 4604 грн 44 коп. Якщо батько отримує
зарплату 1800 грн, мати - пенсію 1200 гривень, то їхній дохід - 3 тисячі грн.
Сім'я може розраховувати на допомогу в розмірі 1604 гривні 44 копійки.

