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Порядок  надання грошової допомоги  на часткове відшкодування вартості
житлово-комунальних послуг на 2021 рік

            Грошова допомога   на часткове відшкодування вартості  житлово-
комунальних послуг.
Грошова допомога (надалі – допомога) надається на домогосподарство:
–          особам з інвалідністю, які проживають в сім’ях, до складу яких входить
двоє і більше осіб з інвалідністю І та II групи, діти з інвалідністю;
–           особам з інвалідністю по зору І та ІІ групи;
–           одиноким та одиноко проживаючим  особам з інвалідністю І та ІІ групи.
           Не може бути призначено допомогу двом особам що проживають в
одному домогосподарстві одночасно;

        Розмір  допомоги на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня
складає 200 гривень щомісячно;

                                          на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня
350 гривень щомісячно.

     Допомога  нараховується  помісячно  відділом  соціального  захисту
населення Воскресенської селищної ради, починаючи з місяця в якому подано
заяву  та  виплачується  поквартально,  у  першій  декаді  останнього  місяця,
кварталу за  який виплачується  допомога.   Допомога призначається  до кінця
відповідно опалювального чи неопалювального сезону.  

    У разі виникнення обставин, що привели до припинення допомоги серед
кварталу, допомога виплачується за нараховані місяця.

           Допомога призначається за умови подачі наступних документів:
Заява  (подається  на  ім’я  голови  Воскресенської  селищної  ради  до  відділу
соціального захисту населення Воскресенської селищної ради);
копія паспорту;
копія ідентифікаційного коду;
довідки про склад сім’ї;
копія довідки МСЕК, копії медичного висновку для дітей-інвалідів;
копія посвідчення про присвоєне звання;
особовий рахунок.
          У разі  виникнення обставин,  внаслідок яких може бути припинена
виплата зазначеної допомоги, її  одержувач або член сім’ї зобов’язаний у 10-



денний  термін  повідомити  про  це  орган,  який  здійснює  виплату  вище
зазначеної допомоги.
         Повернення  надмірно  виплачених  коштів  проводиться  згідно  норм
чинного законодавства.
         Виплата адресної грошової допомоги припиняється з наступного місяця
після виникнення обставин, які є підставою до її припинення.
         Сума адресної  допомоги,  що належала одержувачу і  залишилась не
отриманою  у  зв’язку  з  його  смертю  (в  тому  числі  у  випадку  отримання
допомоги  через  відділення  зв’язку),  членам сім’ї  не  виплачується  і  підлягає
поверненню.
         Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний
рік та може змінювати при прийняті відповідного рішення.
         Грошова  допомога  не  призначається  на  період  коли  заявник  є
одержувачем субсидії чи пільги на житлово-комунальні послуги, тверде паливо.
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