Продовжено строк виплати соцдопомог та пільг
Згідно зпостановою Кабміну від 07 березня 2022р. №214 (зі змінами) продовжено
строк виплати державних соціальних допомог та пільг, які було призначено раніше, на
період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи
скасування.
Відповідні виплати здійснюються за повний місяць без звернення особи до
органів соціального захисту населення та стосується:
• допомоги малозабезпеченим сім’ям,
• допомоги на дітей одиноким матерям,
• допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,
• допомоги на дітей, хворих на тяжкі хвороби, яким не встановлено інвалідність,
• щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I
чи II групи внаслідок психічного розладу,
• тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,
не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме,
• щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам,
• тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
Також, якщо отримувачі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю пропустили строк переогляду,
виплата таких видів допомоги не зупиняється на період введення воєнного стану та
одного місяця після його скасування.
При цьому проведення перерахунку та повернення відповідних виплат одержувачами
після припинення терміну дії воєнного стану відповідним рішенням Уряду не
передбачено.
Тобто, навіть якщо протягом дії воєнного стану у отримувачів змінився розмір
доходу або інші обставини, які могли призвести до зменшення призначених раніше
розмірів соціальних допомог, пільг та субсидій, то навіть за цих обставин такі
отримувачі продовжать одержувати виплати у раніше призначених розмірах
протягом воєнного стану. Після його завершення держава не вимагатиме повернути
суми, отримані внаслідок автоматичного продовження строків таких допомог.
Разом з тим, звертаємо увагу, що після завершення воєнного стану одержувачі,
яким виплату державної соціальної допомоги та пільг було автоматично
продовжено, мають протягом одного місяця оновити документи, необхідні для
того, щоб в подальшому продовжувати отримувати допомоги та пільги.
У разі необхідності більш детальну інформацію можна отримати за телефоном:
(04338)-2-33-72.
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