Шановні жителі міста!
Починаючи з 1 травня 2015 року набирає чинності постанова Кабінету
Міністрів України від 28.02.2015 № 106 «Про удосконалення порядку надання
житлових субсидій», яка вносить наступні зміни до порядку призначення
житлових субсидій:
- призначення субсидії відбувається на підставі лише двох документів - заяви
про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати (довідки
про доходи не надаються);
- запроваджено принцип призначення субсидії на підставі задекларованих даних
заявником;
- надається право на оформлення субсидій особам, які орендують житло і
оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі письмового договору
найму (оренди) житла та за умови відкриття особових рахунків на оплату цих
послуг;
- запроваджено надання субсидії на 12 місяців з місяця звернення, при цьому
доходи декларуються за попередній календарний рік {заробітна плата без 15%
сплачених податків);
- встановлено автоматичний принцип надання субсидії на новий період
(скасовується необхідність повторного звернення до управління праці та
соціального захисту населення для призначення субсидії на новий період у разі
відсутності змін), у разі змін щодо складу сім’ї, зміни доходів необхідно
звернутися до управління;
Скасовуються всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються
за призначенням субсидій, а саме:
- наявність у власності двох житлових приміщень;
- наявність у власності більше двох автотранспортних засобів;
- наявність земельних ділянок;
- наявність у складі сім’ї осіб працездатного віку, які не працюють, не
навчаються і не перебувають на обліку як безробітні (в розрахунок субсидії
береться прожитковий мінімум для працездатних осіб).
Субсидія не надається тільки при одному обмеженні - здійснення
одноразової дороговартісної покупки на суму понад 50 тис. гривень.
Ви можете звернутися особисто або надіслати поштою заяву та декларацію
до районного управління праці та соціального захисту населення:
АНД
- вул. Радистів, 8 (тел. 721-04-37, 23-12-06)
Бабушкінський
- вул. Героїв Сталінграду, 116-А (тел.763-05-79)
Жовтневий
- просп. Героїв, 40 (тел. 68-25-88)
Індустріальний
- вул. Косіора, 55 (тел.725-47-41, 726-30-95)
Кіровський
- вул. Свердлова, 30 (тел.742-81-68)
Красногвардійський- вул. Уральська, 5 (тел. 373-68-62, 378-10-58)
Ленінський
- вул. Трудова, 1-А (тел.372-19-75)
Самарський
- вул.20-річчя Перемоги, 51 (тел. 372-94-97)
Міське управління- -вул. Шевченка, 11 (тел. 745-56-62)

