До уваги пільговиків!
Монетизація пільг на житлово-комунальні послуги
Монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг в
Україні впроваджується з 1 жовтня 2019 року. Порядок надання пільг
на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019
року №373.
Важливо, що паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у
грошовій формі – готівкова і безготівкова.
Монетизована пільга у безготівковій формі призначатиметься усім
пільговикам автоматично. Кошти надходитимуть на персональний особовий
рахунок в АТ “Ощадбанк”. А звідти — автоматично перераховуватимуться
на оплату житлових та комунальних послуг.
Монетизована пільга у готівковій формі за бажанням пільговика
може бути призначена готівкою з виплатою щомісяця на рахунок пільговика,
відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ
«Укрпошти». Для цього пільговик повинен подати заяву до структурного
підрозділу з питань соціального захисту населення та вказати номер
рахунку,
відкритий
в
установі
уповноваженого
банку,
куди
перераховуватимуться кошти. При собі пільговик повинен мати паспорт
громадянина України та ідентифікаційний номер.
Пільговики зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої
послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям,
об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким
пільговикам готівкою.
Якщо пільговик, який отримує монетизовану пільгу готівкою, заборгує
за комунальні послуги понад місяць суму понад 340 гривень (20
неоподаткованих мінімумів доходів громадян), виплату пільги готівкою
припинять. Надалі цю пільгу виплачуватимуть у безготівковій формі.
Також пільговик зобов’язаний повідомляти структурні підрозділи з
питань соціального захисту про зміну всіх обставин, які впливають на
надання пільг. Сума пільги, яка була виплачена надміру через зловживання
пільговика, повертається ним до державного бюджету. У разі відмови
пільговика добровільно повернути суму надміру перерахованої( виплаченої)
пільги, питання про її стягнення вирішуватиметься в судовому порядку.

За отриманням інформації про будь-які питання, пов’язані з
нарахуванням пільги за житлово-комунальні послуги, пільговики
звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту
населення за місцем проживання пільговика за адресами: м. Вінниця, просп.
Космонавтів, будинок 30 ( другий поверх) або вул. Брацлавська, 85.
Графік роботи: понеділок-четвер з 9.00 до 17.00, п‘ ятниця з 9.00 до 16.00.
За отриманням інформації про спожиті послуги, нараховані суми за
послуги, розмір заборгованості (переплати) пільговики звертаються до
управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.
За отриманням інформації про операції, здійснені за обліковим записом
пільговика щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням,
виконавцям комунальних послуг, пільговики звертаються до АТ
“Ощадбанк”. Інформація надається в порядку, визначеному АТ “Ощадбанк”.

