УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
20.03.2017

Свалява

№

89

Про забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим
паливом і скрапленим газом та граничні показники їх вартості, згідно з
якими населенню надаються пільги і житлові субсидії на 2017 рік
Відповідно до статті 23 Закону України „Про
місцеві державні
адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року
№ 356 „Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим
паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання
пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам”,
листа
департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації 27.02.2017 №265/01-20:
1.Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
(Мішко М. В.) взяти до уваги, що:
1) розпорядженням голови облдержадміністрації 11.02.2013 № 44
затверджено натуральні норми забезпечення населення твердим паливом та
скрапленим газом згідно з якими населенню надаються пільги і житлові субсидії
готівкою для відшкодування витрат на їх придбання за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету в таких обсягах:
тверде паливо і скраплений газ для надання пільг – відповідно одна
тонна та один балон на домогосподарство на рік;
скраплений газ, який використовується для приготування їжі, для
надання житлових субсидій населенню – два балони (42 кілограми) на рік на
одну-дві особи, три балони (63 кілограми) - на три-чотири особи, чотири балони
(84 кілограми) – на п’ять і більше осіб;
тверде паливо – 2 тонни на домогосподарство при наданні житлових
субсидій населенню;
2) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2016
№ 399 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України
на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку
України на 2018-2019" схвалено основні прогнозні макропоказники
економічного і соціального розвитку України на 2017рік, зокрема індекс
споживчих цін, відповідно до якого встановлено вартість норми забезпечення
населення скрапленим газом та твердим паливом у таких цінах:

2
граничні показники вартості становлять на тверде паливо за одну тонну –
2162,0 гривень.; скраплений газ за один балон ( 21 кілограм ) – 216,20 гривень.
2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
(Мішко М. В.) здійснити відповідно до пункту 1 цього розпорядження заходи
щодо забезпечення визначеної пільгової категорії населення скрапленим газом та
твердим паливом.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації 28.01.2016 №25.
4. Контроль на виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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