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На №______________ від _________________
Обласна державна адміністрація

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження обласної державної адміністрації
„Про затвердження регіональних натуральних норм забезпечення
населення твердим паливом та скрапленим газом, згідно з якими
в 2019 році населенню надаються пільги і житлові субсидії готівкою“
1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
Відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг
та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу надаються пільги, виходячи із розрахунку
вартості однієї тонни твердого палива та одного балона скрапленого газу
на домогосподарство на рік.
Місцеві органи виконавчої влади мають право надавати пільги на тверде
паливо та скраплений газ готівкою в межах загального обсягу субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій
населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива
і скрапленого газу.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001
№ 1763 „Про надання населенню субсидій готівкою для відшкодування витрат
на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива“
з 1 січня 2002 року запроваджено надання населенню субсидій готівкою
на придбання твердого палива та скрапленого газу.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 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“, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 08.08.2016 № 540 „Деякі питання надання пільг і житлових субсидій
населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу“, (далі –
Постанова № 356) передбачає затвердження обласною державною
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адміністрацією регіональних натуральних норм забезпечення населення
твердим паливом та скрапленим газом на основі граничних показників вартості
твердого палива та скрапленого газу в межах мінімальних норм виходячи
з обсягу відповідних бюджетних призначень на рік.
Постановою № 356 затверджено мінімальну норму забезпечення населення
твердим
паливом
для
надання
субсидій
–
2
тонни
на домогосподарство на рік. Мінімальні норми забезпечення населення
скрапленим газом, який використовується для приготування їжі, для надання
житлових субсидій населенню затверджено виходячи з розрахунку: 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.
Відповідно до Постанови № 356 у наступних роках граничні показники
вартості твердого палива та скрапленого газу індексуються на коефіцієнт, який
включає прогнозний індекс споживчих цін поточного року та прогнозні індекси
споживчих цін за попередні роки починаючи з 2017 року.
Таким чином, граничні показники вартості твердого палива
та скрапленого газу для надання пільг і житлових субсидій населенню
на їх придбання у 2019 році з врахуванням прогнозного індексу споживчих цін
на рівні 107,4 відсотка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 11.07.2018 № 546 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального
розвитку України на 2019-2021 роки“, становлять відповідно 2 603,55 грн
за одну тонну палива та 260,35 грн за один балон скрапленого газу.
На підставі викладеного, Департаментом соціального захисту населення
обласної державної адміністрації підготовлено проект розпорядження обласної
державної адміністрації „Про затвердження регіональних натуральних норм
забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом, згідно з якими
у 2019 році населенню надаються пільги і житлові субсидії готівкою“.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою проекту розпорядження є надання пільг та житлових субсидій
населенню області на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива
і скрапленого газу.
3. Правові аспекти
Проект розпорядження розроблений на підставі статті 41 Закону України
„Про місцеві державні адміністрації“, статті 102 Бюджетного кодексу України,
постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1763 „Про
надання населенню субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива“,
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“, із змінами, внесеними
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постановою
Кабінету
Міністрів України від 08.08.2016 № 540 „Деякі
питання надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого
палива і скрапленого газу“.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Проект розпорядження обласної державної адміністрації не потребує
додаткових фінансових та інших витрат.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект розпорядження не стосується інтересів інших органів.
6. Регіональний аспект
Проект розпорядження не зачіпає питань розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
7. Громадське обговорення
Проект розпорядження розміщено на веб-сайті обласної державної
адміністрації у розділі „Доступ до публічної інформації“ для громадського
обговорення.
8. Прогноз результатів
Прийняття цього розпорядження сприятиме стабілізації соціальної ситуації
в області.

Директор

Алла Нечипоренко (0472) 50 03 75

Р. ЧИКАЛО

