Шановні отримувачі соціальних допомог:
при зверненні за наданням державних соціальних допомог
та житлових субсидій необхідно подавати тільки достовірну інформацію!
Адресна соціальна допомога є одним з основних інструментів подолання
бідності, тому для соціальної підтримки малозахищених верств населення у
нашій державі реалізуються програми соціальної підтримки у вигляді
державної соціальної допомоги та житлових субсидій.
Основне завдання органів соціального захисту населення – забезпечення
адресності надання допомоги та цільового використання коштів державного та
місцевого бюджетів. Наша діяльність спрямована на максимальний захист
найбільш соціально вразливих верств населення.
Збільшення кількості одержувачів допомог і розміру соціальних виплат
потребує посилення контролю за здійсненням виплат та цільовим
використанням одержаних сум.
Нагадуємо:
кожний громадянин (або законний представник) при поданні заяви
про призначення соціальної допомоги або житлової субсидії
попереджається про необхідність подання достовірної інформації та
зобов’язується у 30-тиденний строк поінформувати орган соціального
захисту населення щодо усіх змін, які впливають на право отримувати
державну підтримку або на її розмір.
Перевірки проводяться шляхом верифікації державних виплат та подання
запитів до Державної фіскальної служби України, територіального сервісного
центру МВС у Житомирській області, Державної прикордонної служби
України, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших
установ та організацій.
За 11 місяців 2021 року спеціалістами управлінь соціального захисту
населення Богунського та Корольовського районів департаменту соціальної
політики Житомирської міської ради виявлено 111 випадків надання
одержувачами різних видів допомог недостовірної інформації та/або не
повідомлення ними про зміни, які вплинули на право отримувати соціальну
виплату або її розмір.
Сума надміру виплачених коштів складає близько 523 тис. грн., із них
повернуто до бюджету – понад 348 тис. грн.
Наведемо найбільш поширені випадки порушень:

1. Сім’я звернулась за наданням житлової субсидії.
В період дії призначеної субсидії було придбано земельну ділянку,
вартість якої перевищує 50 тисяч гривень, про що не було повідомлено
управління у 30-ти денний строк. Як наслідок, - управління припиняє надання
субсидії даному домогосподарству, водночас у разі повідомлення про
придбання майна у визначені терміни сім’я могла б користувалась субсидією до
закінчення опалювального періоду. Це також стосується і інших змін у складі
домогосподарства (реєстрація та зняття з реєстрації, зміни у сімейному стані,
купівля іноземної валюти, надання позики та інше), про які потрібно
повідомити управління протягом 30-ти календарних днів з дня їх виникнення.
2. Сім’я звернулась за призначенням допомоги малозабезпеченим
сім’ям та не вказала у декларації інформацію про придбання транспортного
засобу, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень. Як наслідок, - допомога
припиняється, надміру виплачені кошти підлягають поверненню до державного
бюджету.
3. Громадянин перебуває на обліку як особа з інвалідністю та отримує
відповідну виплату.
Відповідно до чинного законодавства строк виплати соціальної допомоги
особам з інвалідністю продовжується на період карантину з подальшим
проведенням перерахунку розміру виплаченої допомоги на підставі результатів
переогляду медико-соціальної експертної комісії. Особа не пройшла переогляд,
група інвалідності не підтверджена, як наслідок, – були надміру нараховані та
виплачені кошти державної допомоги. Цього можна було уникнути, якщо б
особа звернулась до управління та в установлений термін повідомила про дані
обставини.
4. Сім’я звернулась за наданням житлової субсидії.
В період дії призначеної субсидії відбулася зміна у складі сім’ї члена
домогосподарства (донька, син зареєстрували шлюб тощо), про що не було
повідомлено управління у 30-тиденний строк. Дані обставини управлінням
було виявлено лише при наступному зверненні за призначенням субсидії. Як
наслідок, - припинення надання даного виду державної підтримки, перерахунок
попереднього призначення та вимога повернути надміру виплачені кошти
(у випадку несплати в добровільному порядку надміру виплачені кошти
стягуються із боржника за рішенням суду, сплативши в такому випадку ще
розмір судового збору).
5. Непрацездатна непрацююча особа звернулась за наданням
житлової субсидії на понаднормову площу житла.

В період дії призначеної субсидії дана особа працевлаштувалась (у
даному випадку втрачається право на субсидію на понаднормову площу житла),
про що не повідомила управління соціального захисту населення. При
автоматичному перепризначенні субсидії на опалювальний період за
інформацією Державної фіскальної служби було виявлено факт
працевлаштування. Як наслідок, - припинення надання субсидії та можливість
її оформити лише з наступного опалювального (неопалювального) сезону.
Акцентуємо увагу, що попередити отримання зайвих коштів не
складно. Потрібно лише усвідомлювати ступінь відповідальності та надавати
повну та достовірну інформацію про доходи та майновий стан при написанні
заяви та декларації, а також вчасно інформувати про усі зміни, які впливають на
право отримувати різні види соціальних допомог.
Спеціалісти управлінь соціального захисту населення Богунського та
Корольовського районів департаменту соціальної політики міської ради завжди
готові (в телефонному режимі, під час особистого звернення) надати виключно
кваліфіковану відповідь на всі питання, які відносяться до їх компетенції.
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