
Приклади розрахунку допомог, компенсацій, субсидій

 

Приклад 1: Сім’я складається з 4 осіб (двоє дітей – 4 та 5 років, батько та мати), середньомісячний сукупний дохід
сім’ї – 1000 грн. З 1 січня 2015 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги для сім’ї
становить: 2441,40 грн. (255,78 грн. х 2 працездатних осіб + (877,20 грн. + 10%) х 2 дітей до 6 років). Розмір допомоги з
січня 2015 році становить 1941,40 грн. (2441,40 грн. – 1000,00 грн. + 250 грн.+ 250грн.).

Розмір соціальної допомоги (в тому числі і максимальний) збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років у 2015
році на 250 грн.

Приклад 2: У складі сім’ї 2 особи: одинока мати – інвалід 3 групи, та 12- річна донька.
Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає – 1334,80 грн: (пенсія матері - 949 грн. х 6 місяців = 5694 грн.;
допомога на дитину одинокої матері- 385,80 грн. х 6 місяців = 2314,80 грн.).
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму на дану сім’ю складає –  2260,72 грн.:(для непрацездатної матері- 949 грн.
та для дитини одинокої матері віком до 18-ти років - 1311,72 грн. (1093,1 + 20 %).
Розмір допомоги визначається наступним чином: 2260,72 - 1334,80 = 925,92 грн. + 250 грн.(оскільки в сім’ї є
неповнолітня дитина до 13-ти років, тому розмір допомоги буде збільшено на 250 грн.) = 1175,92 грн.

Розрахунок допомоги одинокої матері з урахуванням доходів:

Приклад 1: У січні 2015 року за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям у розмірі, що перевищує
мінімальний звернулась жінка, яка виховує двох неповнолітніх дітей.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає – 11360,30 грн: (допомога при народжені дитини - 6450 грн.; державна
соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям - 3041,16 грн.; дохід від земельного паю -
1869,14 грн.). Середньомісячний сукупний дохід сім’ї (11360,30 грн. : 6 місяців : 3 особи) = 631,13 грн.

Оскільки середньомісячний сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує
50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (516 грн.), то права на призначення родина немає.

Звертаємо увагу, що розмір допомоги, яка визначається шляхом розрахунку, залежить від розміру доходу, який родина
одержувала за шість місяців перед зверненням за призначенням допомоги.

Розрахунок компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого
опалення та централізованого постачання гарячої води.



 

Приклад 1: сім’я з чотирьох осіб (чоловік, дружина, одна дитина віком 6 років, друга – від 6 до 18 років).
Заробітна плата чоловіка та дружини складає 4 500 грн. на місяць. Прожитковий мінімум для сім’ї становить 4 764 грн
(1218 грн. х 2 особи +1286 грн + 1032 грн). Дохід сім’ї менший за прожитковий мінімум для сім’ї. Сім’я має право на
компенсацію.

Приклад 2: У житловому приміщенні проживає сім`я: двоє працездатних осіб, дитина 2 років та дитина 10 років.
Прожитковий мінімум для цієї сім`ї становить 1218 грн. х 2 особи + 1286 грн. + 1032 грн. = 4754 грн. Таким чином, якщо
сім`я буде мати середньомісячний дохід за попередні шість місяців, що дорівнює або менший за 4754 грн. на місяць,
така сім`я матиме право на компенсацію.

 

Розрахунок субсидії:

Приклад 1: У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з двох пенсіонерів. Розмір плати за
житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами
становить 400 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 2 500 гривень. Середньомісячний сукупний
дохід на одну особу складає 1 250 гривень (2 500 : 2 = 1 250 гривень).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 1 250:1176: 2 х 15% = 7,97%

Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 199,3 грн. (2 500 х 7,97%), а решта плати за
житлово-комунальні послуги є субсидією (400 грн. – 199,3 грн. = 200,7 грн).

Приклад 2: У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з чоловіка, дружини та двох дітей.
Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування
послугами становить 400 грн. Чоловік та дружина працюють, дохід за 6 місяців складає 24 000 грн. Середньомісячний
сукупний дохід сім’ї складає 4 000 грн. (24 000 грн. : 6 = 4 000 грн). Середньомісячний сукупний дохід на одну особу
складає 1 000 гривень (4 000 : 4= 1000 грн.).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%):

1000 : 1176 : 2 х 15 % = 6,38 %

Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2 грн. (4 000 х 6,38 %), а решта плати за
житлово-комунальні послуги є субсидією (400 грн. – 255,2 грн. = 144,8 грн.).


