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ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 194434045 119506
м. Володимир-Волинський

Про стан оформлення в місті
житлових субсидій за
спрощеним порядком

Питання соціального захисту населення під час оплати житлово-
комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги перебуває в
місті на особливому контролі.

Станом на 14.11.2015 року до управління праці та соціального захисту
населення за призначенням житлових субси ій звернулося 6703 сімей міста ( в т.ч.
з

1

травня 2015 року - 4635 сімей), що с дає 46,7 % від загальної кількості
домогосподарств В місті (середній показник по області складає 38,2 %). На цю дату
минулого року житловими субсидіямн користувались 858 сімей міста, що у
7,8 разів менше ніж цього року.

На даний час всього опрацьовано 6340 заяв (або 94,5 %), у тому числі:
2068 справ ( 100 %) за старим порядком, 42 2 справи (9. _ %) за новим порядком.
363 справи перебувають В опрацюванні ( надано запити ). По оперативних даних
станом на 01.11.2015 року управління по опрацюванні справ було на четвертому
місці по області.

Всього протягом січня-жовтня поточного року проведено нарахування
субсидій на загальну с му 11147,6 тис. грн. Станом на 14 листопада 2015 року
профінансовано коштів на суму 6705,9 тис. грн., загальна заборгованість
становить - 5446,2 тис. грн. ( 4520,0 тис.грн. - термін оплати якої не настав та
926,2 тис.грн.- прострочена кредиторська заборгованість). Протягом такого
періоду минулого року нарахування складали 1155,1 тис.грн. тобто сума
нарахувань цього року зросла в
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раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою Зменшення напруги серед населення,
захисту найбільш незахищених верств населення міста , на виконання Положення
про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату Житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою



Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. Ле 848 із змінами та доповненнями,
постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 року Не 106 „Про
удосконалення порядку надання житлових субсидій", постанови Кабінету
Міністрів України від 26 червня 2015 року М 475 «Про спрощення порядку
призначення та надання населенню житлових субсидій» та з метою забезпечення
виконання державної Програми житлових 'бсидій керуючись пп 6 п ”б” ст.. 34
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет
міської ради

ВИРІШИВ :

1. Інформацію начальника управління праці та соціального захисту
населення Матусевича М.В. щодо роботи по спрощеному порядку надання
житлових субсидій взяти до відома.

2. Управлінню праці та соціального захисту населення (Матусевич М.В.)
2.1. В умовах зростання кількості звернень за субсидією забезпечити чі І і

безперебійну роботу управління.
Забезпечувати своєчасний розгляд звернень громадян щодо призначення

житлових субсидій.
2.3. Забезпечити злагоджену роботу управління з інформаційно-

розрахунковим центром, з Пенсійним фо ом у м. Володимирі-Волинському та
Володимир-Волинському районі, міськрайонним центром зайнятості, з ДФС та ін.
для своєчасного призначення субсидій особам, які звернулися, зокрема щодо
надання інформації про забезпеченість КОМуНЗІІЬНРПУІИпослугами, розмір платежів,
про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, про отримані доходи.
тощо.

2.4.Забезпечити стовідсотково та якісне проведення обстежень житлово-
побутових умов проживання заявників й претендентів на отримання житлових
субсидій, по зверненнях яких неможливе призначення на загальних підставах.

2.5. Забезпечити належне функціонування програмного забезпечення з
метою своєчасного надання житлових убсидій населенню.

2.6. Продовжити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо
спрощеного порядку надання житлових субсидій. забезпечивши надання чітких
аргументованих роз'яснень у разі відмови в призначенні житлової субсидії.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради,
заступника міського голови Свідерського О.М.

Міський голова з
'
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П.Д Саганюк
Матусевич 23896
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