ПОВЕРНЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ НЕВИКОРИСТАНОЇ СУБСИДІЇ
ТА
МОНЕТИЗАЦІЯ ЗЕКОНОМЛЕНОЇ СУБСИДІЇ
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329 «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання
такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2016 р. № 1022» внесла зміни також до постанови Кабінету
Міністрів України від 23.08.2016 № 534 «Деякі питання надання субсидій для
відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення
(теплопостачання), послуг з газо- та електропостачання для індивідуального
опалення».
Розрахунок невикористаних сум субсидій здійснюватиметься надавачем
послуг, об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житловобудівельним кооперативом двічі на рік (після закінчення опалювального та
неопалювального сезонів) у разі, коли на особовому рахунку одержувача
субсидії станом на 1 травня та 1 жовтня обліковується переплата за послугу.
Тобто, всі послуги, що вимірюються лічильником і на які надається
житлова субсидія, у разі невикористання наданої допомоги, за результатами
сезону повертатиметься до бюджету.
Після закінчення опалювального сезону частина суми невикористаної
внаслідок економії споживання енергоресурсів житлової субсидії на оплату
комунальних послуг з постачання і розподілу природного газу та постачання
і розподілу електричної енергії для індивідуального опалення, що не
перевищує вартості 100 куб. метрів природного газу або 150 кВтг
електричної енергії на початок нового неопалювального сезону (станом на
1 травня поточного календарного року), повертається домогосподарству, яке
забезпечило таку економію.
До 1 липня поточного року структурний підрозділ з питань соціального
захисту населення повідомляє отримувачам житлової субсидії про належні їм
виплати, їх розмір та порядок отримання.
Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може
відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника
газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.
Субсидіантам, які вели енергоефективне домогосподарство, для
отримання коштів необхідно буде до 1 вересня у місцеве управління
соціального захисту населення подати заяву, на підставі якої
здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність.
У містах виплати здійснюватимуть виключно через банківські установи,
а в сільській місцевості – через банки або пошту за вибором отримувача.
У разі смерті особи, якій призначено житлову субсидію на оплату послуг
з постачання та розподілу природного газу або постачання та розподілу
електричної енергії для індивідуального опалення, частина суми
невикористаної внаслідок економії споживання енергоресурсів житлової
субсидії виплачується за заявою особи із складу домогосподарства, на яку
розраховано житлову субсидію в опалювальний сезон.

