Про забезпечення соціального захисту населення в умовах підвищення
цін і тарифів на комунальні послуги.
Враховуючи важливість соціальної підтримки сімей в умовах підвищення цін на газ і тарифів на електроенергію та теплопостачання для населення, Урядом 28 лютого 2015 року прийнято постанову № 106 „ Про удосконалення порядку надання житлових субсидій", якою з 1 травня 2015 року суттєво спрощується порядок отримання субсидій. Зокрема:
-	призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів -заяви та декларації. 
-	при цьому запроваджуються спрощені форми заяви та декларації про доходи і витрати осіб для звернення за субсидією 
-	запроваджується принцип призначення субсидії на підставі задекларованих даних заявником;
-	при цьому перевірка достовірності цих даних здійснюватиметься органами соціального захисту вже після призначення субсидії, шляхом здійснення запитів до відповідних органів, установ та організацій;
-	надається право на оформлення субсидій особам, які арендують житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі письмового договору найму ( оренди ) житла.
Кожне домогосподарство одночасно з рахунком для оплати енергоносіїв у квітні та жовтні 2015 року отримає спрощені форми заяви та декларації для звернення за призначенням субсидії.
Скасовуються всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій крім здійснення одноразової дорого вартісної покупки (на суму понад 50 тис. гривень):
-	наявність у власності двох житлових приміщень;
-	наявність у власності двох автомобілів;
-	наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні;
-	здача в найм житлового приміщення;
-	здійснення покупки товарів, робіт та послуг (у тому числі оплата медичних послуг та навчання) на суму понад 10 прожиткових мінімумів;
Запроваджується надання субсидії на 12 місяців, а не опалювальний період як раніше.
Встановлюється автоматичний принцип надання субсидії на новий період (скасовується необхідність повторного звернення до органу соціального захисту населення для призначення субсидії на новий період у разі відсутності змін).
Водночас посилено відповідальність заявника за надані відомості для призначення субсидій. Тобто всі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних даних про сім'ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення житлової субсидії. У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії ( зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні ( будинку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник зобов'язується у місячний термін повідомити орган соціального захисту населення.
Якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов'язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії у подвійному розмірі.
Якщо у Вас виникнуть додаткові питання, та відповіді на них Ви можете отримати в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації (смт. Воловець, вул. Пушкіна, 7 ) з 9 до 18 год. щоденно працює «гаряча телефонна лінія»  22-5-58.
Також Ви можете дізнатися більше про програму житлових субсидій на сайті Міністерства соціальної політики України mlsp.gov.ua.

