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ПРО СТРАХИ ТА ЧУТКИ ЩОДО ПРОГРАМИ СУБСИДІЙ
Минулого літа внаслідок суттєвого підвищення тарифів у
багатьох людей виникли побоювання і навіть страхи: як будемо
платити за тепло в цьому опалювальному сезоні?
Зараз уже понад 6,5 млн сімей отримали субсидії. Держава
забезпечила надійну та ефективну підтримку сім'ям, які не в
змозі оплачувати високу вартість послуг. Але із впровадженням
змін у програмі субсидій серед широкого загалу почали
розповсюджуватися різноманітні чутки, які насправді не мають
під собою жодних підстав. Розберімося детально.
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Субсидії не дадуть, якщо є заборгованість з оплати послуг.
Наявність заборгованості з оплати за житлово-комунальні
послуги не впливає на визначення права та на призначення
субсидії.
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Якщо виявлять помилку в документах, субсидію заберуть,
ще й доведеться штраф заплатити.
При зверненні за субсидією Вам необхідно вказати: склад
домогосподарства, джерела доходів (місце роботи, навчання),
перелік організацій, які надають Вам послуги.
Органи соціального захисту практично всю інформацію,
необхідну для призначення субсидії, збирають самостійно. У
разі виявлення неточності до Вас звернуться за уточненням,
щоб правильно розрахувати субсидію. Жодних штрафних
санкцій не передбачено.
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Якщо не використаєш весь об'єм газу (чи іншої послуги),
доведеться повертати субсидію в кінці опалювального
сезону.
Немає жодних вимог щодо використання послуг (газу, води,
електрики) в повному обсязі, на який призначено субсидію.
Економно споживати послуги вигідно.
Зменшене споживання також жодним чином не вплине на
призначення субсидії на наступний опалювальний період.
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Спочатку дадуть субсидію, а потім заберуть квартиру.
«Субсидія є безповоротною, і її отримання не пов'язане і
не тягне за собою зміни форми власності житла» —
записано в першому пункті Положення про порядок надання
субсидій. Отже, ніхто не має права ні забирати призначену Вам
субсидію, ні заявляти про можливість втрати Вашого права на
Вашу власну квартиру чи будинок.

Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"
www.facebook.com/merpukraine

www.merp.org.ua

