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Шановна Наталю Михашнвно та Анаста^е Шталивно !

Департаментом сощально!' полкики Вшницько!' мюько!" ради розглянуто лист
департаменту сощально!' та молод1жно!' полкики Вшницько!' обласно!' державно"!
адмшютращ! вщ 08.11.2021 року №13-С-13622-7 нашдстав1 Вашого шформацшного
запиту вщ 22.09.2021 року (тформацшний запит — 442 Вгдключення ЖКП), який
пересланий листом вщ Нащонально! сощально!' сервюно! служби Укра'ши вщ
04.11.2021 року № 0000-030203-Щ/6003зве/17162 щодо оргашзацп зустр1Ч1 з Вами та
Вашою донькою з метою надання всеб1чно!' допомоги в оформленш державно!
сощально!' допомоги особам з швалщнютю з дитинства та житлово!' субсидн.

На виконання доручення департаменту сощально! та молод1жно'! полкики
Вшницько!' обласно!' державно!" адм!н!страцп пращвниками управл1ння соц1ального
захисту населения (Правобережне) департаменту соц1ально!' полкики Вас буде
вщвщано 10.11.2021 року за мюцем Вашого проживания з 11.00 год до 12.00 год., з
метою надання всеб1чно!' допомоги в оформлешп державних сощальних допомог.
Ураз1 виникнення додаткових питань Ви можете зателефонувати в управл1ння
сощального захисту населения (Правобережне) департаменту сощально!' полкики за
номером тел. 50-83-88(приймальня) або 0638566272 (рецепщя).

В1дповщно до статт1 8 Закону Укра'ши Про державну сощальну допомогу
особам з 1нвал1днютю з дитинства та дкям з швалщнютю, заява про призначення
державно!" сощально!' допомоги подаеться особою з швалщшстю з дитинства до

управлшня пращ та сощального захисту населения за мюцем проживания.
Якщо заява про призначення державно!' сощально!' допомоги надсилаеться

поштою 1 при цьому подаються також ви необхщш документа, то днем звернення

за державною сощальною допомогою вважаеться дата, вказана в поштовому
штемпел1 мюця вщправлення заяви.

Слщ зазначити, що Законом Укра'ши Про внесения зм1н до деяких закошв
Украши щодо П1двищення сощальних гарантш для окремих категорш о^б В1д
02.06.2020 №646-1Х (набрання чинноск вщбулося 01.07.2020 року), внесено змши
до Закону Украши "Про державну сощальну допомогу особам з швалщнютю з
дитинства та дкям з швалщшстю", а саме: частиною шостою статп 1 передбачено,

що порядок призначення 1 виплати державно!' сощально! допомоги, перелш
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документ^в,  необхщних для призначення допомоги зпдно з  цим Законом,
встановлюються Кабшетом Мипстр1в Украши.

Вщповщно до Порядку призначення 1 виплати державно!' сощально!' допомоги
особам з швалщнютю з дитинства та дгаш з швалщнютю, затверджений постановою
Кабшету Мш1стр1в Украши вщ 3 лютого 2021 р. № 79 (дал1 Порядок № 79) та
В1ДПОВЩНО до Закону Украши "Про державну сощальну допомогу особам з
швалщнютю з дитинства та Д1тям з швалщшстю" визначае умови призначення 1
виплати, перелш докумен^е, необхщних для призначення допомоги.

Пунктом 3 Порядку № 79 передбачено, що призначення 1 виплата державно!
сощально! допомоги, надбавки на догляд та допомоги на поховання проводяться

структурними шдроздшами з питань сощального захисту населения районних,
районних у мм. Киев1 та Севастопол1 держадмшютращй, виконавчими органами

мюьких рад, до складу територп яких входять мюта обласного значения, районних у
М1Стах (у раз1 !'х утворення) рад (дал1 - органи соц^ального захисту населения).

Заяви про призначення державно!' сощально!' допомоги, надбавки на догляд,

допомоги на поховання, до яких додаються необхщш документи (даш - заява з
документами), приймаються органами сощального захисту населения.

Структурними шдроздшами з питань сощального захисту населения районних
держадмшютращй заяви з документами приймаються лише в раз1 надюлання !'х
засобами поштового зв'язку або за наявност1 техшчно! можливоеп в електроннш

форм1 (через офщшний веб-сайт Мшсоцполггики, 1нтегрован1 з ним шформацшш

системи орган1в виконавчо"! влади та орган^в М1сцевого самоврядування або Сдиний
державний веб-портал електронних послуг).

Для оформления державно!' сощально!' допомоги особам з швалщпстю з
дитинства 2 групи Вам, Анастас^я В1талпвна, необхщно мати при соб1 паспорт
громадянина Украши або шший документ що посв1дчуе особу, реестрацшний номер

картки платника податюв, рахунок, вщкритий в установах уповноважених банюв за
письмовою заявою одержувача. Бланк заяви про призначення ус1х вид1в сощально!'

допомоги, компенсацн та пшьг додаеться.
Для призначення житлово!' субсидн на опалювальний пер1од 2021 — 2022 роюв

Вам, Наталя Михайл1вна, потр1бно заповнити заяву про призначення та надання
житлово!' субсидп та декларащю про доходи 1 витрати ос1б, яю звернулися за
призначенням житлово!' субсидй'. Бланки заява про призначення та надання житлово!'

субсидн та декларащя про доходи 1 витрати ос1б, яю звернулися за призначенням
житлово!' субсиди додаються.

Вщповщно до абзац1в 1, 4 тдпункту 5 пункту 14, Положения про порядок
призначення житлово!' субсидп (дал1 Положения), затвердженого постановою
Каб1нету Мшютр1в Украши вщ 21 жовтня 1995 року № 848 Про спрощення порядку
надання населению субсидш для вщшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рщкого П1чного
побутового палива 31 зм^нами, житлова субсид1я не призначаеться, якщо

структурним П1дроздшом з питань сощального захисту населения отримано
шформащю про наявн1сть прострочено!' понад три мюящ заборгованосп з оплати
житлово-комунальних послуг, витрат на управлшня багатоквартирним будинком 1
загальна сума яко!" перевищуе 20 неоподатковуваних М1шмум1в доход1в громадян на
день звернення за призначенням житлово! субсидп.



Житлова субсидк у випадку, передбаченому абзацом першим цього пщпункту,
призначаеться з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови
документального шдтвердження оплати заборгованосп або укладення договору про
п реструктуризащю, або оскарження заборгованосй в судовому порядку (ухвали про
вщкриття провадження у справО протягом двох мюящв з початку такого сезону, в

шшому випадку — з мюяця, що настае за тим, у якому до структурного шдроздшу з
питань сощального захисту населения надшшло документальне шдтвердження
оплати заборгованосп або укладення договору про и реструктуризащю, або
оскарження заборгованосп в судовому порядку (ухвали про вщкриття провадження
у справ1).

Заява та декларащя можуть бути над1слан1 поштою або в електронному вигляд1
через офщшний веб-сайт М1нсоцпол1тики: Ь^з://зиЬз1с1й.т15р.еоУ-иа/ за формами
зпдно додатк1в 1, 2 Положения.

Додаток:
Заява про призначення та надання житловог субсидп — на 3-х аркушах;
Декларащя про доходи г витрати осгб, ям звернулися за призначенням

житловоХсубсидп-на 5-х аркушах;
Заява про призначення усьх видгв сощальноХ допомоги, компенсащй та пшьг

- на 3-х аркушах;

3 повагою
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