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Про стан призначення житлових
субсидій населенню області
З метою максимального залучення населення до програми житлових субсидій
за спрощеним порядком в області реалізовується план заходів щодо забезпечення
надання населенню житлових субсидій та оптимізації роботи органів соціального
захисту населення області на 2016 рік, затверджений розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від 04 липня 2016 року № 481, та Дорожня карта
інформування населення Херсонської області щодо оновленого порядку надання
житлових субсидій.
В
області
проводиться
відповідна
широкомасштабна
інформаційноро з’ясню вальна робота, зокрема, поновлено виїзди мобільних робочих груп у
населені пункти; інформація про порядок оформлення житлових субсидій
розміщується у друкованих засобах масової інформації, на сайтах районних
державних адміністрацій, міськвиконкомів; організовуються тематичні виступи
представників органів місцевого самоврядування на телебаченні у телепрограмах
ХОДТРК «Скіфія»: «Ранковий гість», «Вечірня студія», забезпечується проведення
прямих телефонних ліній з читачами газет «Новий день» та «Гривна».
Станом на 01 травня 2016 року правом на призначення житлових субсидій
скористалося
164 131
домогосподарство
(40%
від
загальної
кількості
домогосподарств в області). З травня по жовтень 2016 року кількість
домогосподарств, які вперше звернулися за призначенням житлових субсидій, склала
55 289, або 14%. На 01 листопада загальна кількість домогосподарств, охоплених
житловими субсидіями, - 219 420 (54%).
Цільовий показник охоплення населення житловими субсидіями по Херсонській
області складає 279 901 домогосподарство (68,7% від їх загальної кількості по області).
Станом на 04 листопада 2016 року житловими субсидіями охоплено 54%
домогосподарств, до кінця року потрібно охопити ще 14,8%, або майже 61 тис.
домогосподарств, від цільового показника.
Найбільшу кількість домогосподарств до програми житлових субсидій
залучено у Суворовському районі м.Херсона, в Олешківському, Скадовському
районах та в м. Нова Каховка.
Найменший відповідний показник у Новотроїцькому, Голопристанському,
Генічеському,
Горностаївському,
Каховському,
Бериславському
районах,
Корабельному районі м. Херсона.
В області 100-відсотково проведено перерахунок житлових субсидій на
опалювальний період, термін дії яких не закінчився, та проведено перерахунок
субсидій на придбання твердого палива і скрапленого газу у зв’язку зі збільшенням
граничних показників їх вартості.

2

Н а сьогодні органи соціального захисту населення проводять перепризначення
субсидій на новий період домогосподарствам, у яких завершився 12-місячний термін
їх отримання.
Кількість домогосподарств, яким має бути перепризначено житлові субсидії на
наступний період з травня по вересень 2016 року включно, складає 52 998, з яких
перепризначено
52 564 домогосподарствам
та відмовлено
432. Показник
відпрацювання заяв становить 100%.
Кількість домогосподарств, яким має бути перепризначено житлову субсидію
на наступний період за жовтень 2016 року, - 23 626, з них перепризначено субсидії
19 581 домогосподарству, відмовлено - 89. Показник відпрацювання заяв - 83,3%.
Не забезпечено стовідсоткове перепризначення субсидій на наступний період,
термін отримання яких завершився в жовтні 2016 року, у Дніпровському та
Корабельному
районах
м.Херсона,
а
також
у
Бериславському
і
Великоолександрівському районах.
За період з 01 січня по 07 листопада 2016 року на «гарячу телефонну лінію»
голови обласної державної адміністрації, а також через Урядовий контактний центр з
питання оформлення житлових субсидій, інших соціальних виплат надійшло
14 418 звернень від мешканців області, або 48% від їх загальної кількості.
На даний час загальна сума нарахованої протягом 2016 року безготівкової
субсидії на житлово-комунальні послуги складає 656,8 млн грн, підприємствам, що
надають житлово-комунальні послуги, перераховано 379,8 млн грн.
Згідно з актами надавачів послуг, загальна сума невикористаних
субсидій, що повертаються до державного бюджету, становить 263,9 млн грн, з них за
газопостачання - 251,5 млн грн, електропостачання - 0,6 млн грн та за
теплопостачання - 11,8 млн грн.
Заборгованість складає 24,9 млн грн, у тому числі за газопостачання 1,5 млн грн, водопостачання - 6,1 млн грн, електропостачання - 12,9 млн грн, на
оплату житла - 4,4 млн грн.
Субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою
призначено на загальну суму 79,7 млн грн, виплачено 25,7 млн грн, заборгованість 54,0 млн грн.
У липні 2016 року перед Кабінетом М іністрів України було порушено
клопотання стосовно погашення існуючої заборгованості, яка виникла внаслідок
недостатнього фінансування. Однак на сьогодні питання остаточно ще не вирішено.
Робота щодо призначення в області житлових субсидій знаходиться на
постійному контролі.
Враховую чи викладене, з метою захисту найбільш незахищених верств
населення та зменшення соціальної напруги, керуючись статтею 6, пунктами 2, 10
частини перш ої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою
статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Затвердити цільові показники охоплення населення житловими субсидіями по
районах і містах області, що додаються.
2. Головам районних державних адміністрацій та рекомендувати міським
головам міст обласного значення:
2.1.
Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щод
оновленого порядку надання житлових субсидій, приділивши особливу увагу
спростуванню неправдивої інформації стосовно процедури оформлення житлових
субсидій.
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2.2. Організувати роботу «гарячих телефонних ліній» у структурних
підрозділах з питань соціального захисту населення з метою інформування заявників
про результати розгляду заяв на призначення житлових субсидій.
2.3. Передбачити у місцевих бюджетах на 2017 рік необхідний фінансовий
ресурс для забезпечення матеріально-технічної бази органів соціального захисту
населення, поліпшення якості та оперативності обслуговування громадян.
2.4. Забезпечити проведення упродовж листопада 2016 року подворових
обходів відповідно до затверджених цим розпорядженням цільових показників
охоплення населення житловими субсидіями по районах і містах області.
2.5. Забезпечити дієвий контроль за своєчасним перерахунком субсидій
домогосподарствам, у яких завершився 12-місячний строк її отримання, на новий
період.
2.6. Не допускати скорочення штатної чисельності працівників структурних
підрозділів з питань соціального захисту населення.
2.7. Залучати, у разі необхідності, до процесу оформлення житлових субсидій
осіб, які перебувають на обліку в районних (міських) центрах зайнятості.
2.8. Забезпечити своєчасне направлення заявникам повідомлень про результати
розгляду заяв на призначення житлових субсидій (залучити представників об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків,
житлово-експлуатаційних
контор,
уповноважених осіб при сільських/селищних радах, ветеранських організацій,
працівників усіх структурних підрозділів районних державних адміністрацій, осіб, які
перебувають на обліку в районних (міських) центрах зайнятості, розміщення
відповідних списків на сайтах районних державних адміністрацій, на стендах в
органах соціального захисту населення, смс-інформування тощо).
3. Рекомендувати Херсонському міському голові М иколаєнку В.В. забезпечити
облаштування робочих місць у центрах обслуговування абонентів, у приміщеннях
організацій-надавачів житлово-комунальних послуг, а також на теплопунктах і в
житлово-експлуатаційних конторах (у кожному районі міста) для прийняття
представниками органів соціального захисту населення заяв і декларацій на
призначення житлових субсидій та надання відповідних р о з’яснень щодо порядку
оформлення житлових субсидій.
Про стан виконання вказаного завдання поінформувати Департамент
соціального захисту населення обласної державної адміністрації до 16 грудня
2016 року.
4. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським головам
міст обласного значення до ЗО листопада 2016 року повідомити Департамент
соціального захисту населення обласної державної адміністрації про результати
подворових обходів.
5. Департаменту
соціального
захисту
населення
обласної державної
адміністрації:
5.1. Забезпечувати проведення щ оп’ятниці моніторингу стану надання
населенню житлових субсидій.
5.2. Оперативно надавати роз’яснення органам соціального захисту населення
області щодо призначення громадянам житлових субсидій.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Січову В.І.
Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
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ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
охоплення населення житловими субсидіями по районах і містах області

№
з/п

Назва адміністративнотериторіальної одиниці

Кількість
домогосподарств

Цільовий показник

1

2

3

4

1.

Бериславський

21132

13859

2.

Білозерський

22064

19927

3.

Великолепетиський

7407

4860

4.

Великоолександрівський

11343

7436

5.

Верхньорогачицький

4500

2950

6.

Високопільський

5680

5417

7.

Г енічеський

24020

15754

8.

Г олопристанський

22633

14858

9.

Г орностаївський

6828

4481

10.

Іванівський

5192

3408

11.

Каланчацький

9101

6 808

12.

Каховський

13673

8967

13.

м. Каховка

14351

11710

14.

м.Нова Каховка

28890

15988

15.

м. Гола Пристань

6025

5984

16.

Нижньосірогозький

6900

4521

17.

Нововоронцовський

5080

3330

18.

Новотроїцький

15163

5456

19.

Скадовський

20047

13305

20.

Олешківський

25785

16276

21.

Чаплинський

11244

7841

22.

Корабельний район м. Херсона

49961

33839

23.

Суворовський район м. Херсона

50016

34945

24.

Д ніпровський район м. Херсона

20356
407391

17981
279901

ВСЬОГО по області
Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

В.І.Січова

