Україна, Київ, 25.03.2015
Кому: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Копія: ЗМІ, Громадськість, Громадянам України
Від: Громадська організація
«НОВА СОЛІДАРНА УКРАЇНА»
info@nsu.ua
Високошановні колеги!
Щодо ВИКЛЮЧЕННЯ з Постанови Кабінету Міністрів України №106 «Про призначення
житлових субсидій» - терміну «НЕПОВНІ» відомості так названі «помилкові»...
Реформування системи надання субсидій – одна з ключових реформ у соціальній сфері. За
розрахунками деяких експертів та ЗМІ, сьогодні налічується близько 2,5-3 млн бідних сімей,
які не можуть самостійно заплатити за житлово-комунальні послуги. Разом з тим, система
субсидій зараз охоплює усього лише 1 млн 100 тис сімей. Інша категорія людей — або не
платить, або вимушена економити на товарах першої необхідності, щоб сплачувати рахунки в
повному обсязі».
Така ситуація складається, як правило, через недовіру людей до системи субсидій. Це
може призвести до того, що лише третина сімей від тих, хто має право, користуються системою
субсидій. Нова солідарна Україна також виступає за негайну зміну цієї ситуації.
Нова солідарна Україна також розуміє, що реформа системи субсидій сьогодні неможлива без
злагодженої роботи місцевих органів влади. Ви маєте надати сьогодні інструмент – простий і
зрозумілий — і дати фінансовий ресурс. Загалом на субсидії, за розрахунками деяких експертів
та ЗМІ, виділено рекордну кількість бюджетних коштів — майже 25 мільярдів гривень. Але
наскільки ефективно цей механізм запрацює, залежить від того, як цю реформу втілять місцеві
органи влади і як Ви будете роз’яснювати це простим людям – українським родинам.
Серед положень Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2015р. №106 “ПРО
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ” ВЕЛИКЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ
ВИКЛИКАЄ САМЕ НОРМА, згідно якої: – якщо подано НЕПОВНІ 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.
Саме ця норма може бути витлумачена по-новому, по-різному, і при заповнені відомостей
самими незахищеними нашими співвітчизниками можуть бути масово «ПОДАНІ
НЕПОВНІ» чи «подані помилкові» відомості для житлової субсидії і тим самим прості люди,
як правило похилого віку, наражатимуться на небезпеку необхідності ПОВЕРНЕННЯ
надмірно перерахованої (виплаченої) суми субсидії У ПОДВІЙНОМУ РОЗМІРІ.
Враховуючи наведене, ПРОСИМО: - надати офіційно публічно чітке і зрозуміле роз’яснення
щодо «НЕПОВНИХ» відомостей про доходи та витрати зареєстрованих у житловому
приміщенні/будинку осіб для оформлення субсидії та/або ВИКЛЮЧИТИ/ВНЕСТИ ЗМІНИ з
вказаної Постанови Кабінету Міністрів термін «НЕПОВНІ» відомості, так названі «помилкові».
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