Розпорядження
Одеського міського голови
№ 50 від 03.02.2017р.

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 10 грудня                2015 року № 1198 «Про затвердження Порядку надання щомісячної адресної муніципальної дотації для розрахунків за опалення мешканцям міста Одеси» 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування       в Україні», на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний бюджетний період, у зв’язку зі зміною категорії мешканців міста Одеси на отримання щомісячної адресної муніципальної дотації для розрахунків за опалення:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 10 грудня      2015 року № 1198 «Про затвердження Порядку надання щомісячної адресної муніципальної дотації для розрахунків за опалення мешканцям міста Одеси», виклавши додаток у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М. 



                             				                 Г. Труханов
















Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 03.02.2017р.
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«Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 10 грудня 2015 року 
№ 1198



ПОРЯДОК
надання щомісячної адресної муніципальної дотації для розрахунків                           за опалення мешканцям міста Одеси


1. Порядок надання щомісячної адресної муніципальної дотації для розрахунків за опалення мешканцям міста Одеси (далі – Порядок) визначає умови призначення та виплати громадянам, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі, щомісячної адресної муніципальної дотації для розрахунків за опалення (далі – дотація).

2. Право на отримання дотації мають:
2.1. Громадяни, які звернулися за призначенням субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (з листопада по грудень 2015 року та з січня по березень 2016 року).
Дотація громадянам, які звернулися за призначенням субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  призначається:
- у випадку призначення субсидії, в тому числі, коли вартість послуг в межах соціальної норми житла і соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг не перевищує розмір обов’язкової частки плати; 
- у випадку відмови в призначенні субсидії, якщо середньомісячний сукупний прибуток родини не перевищує трьох прожиткових мінімумів                          у розрахунку на місяць на одну особу.
2.2. Непрацюючі пенсіонери, які отримують пенсію у розмірі                           до 1500 грн та не користуються субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (з листопада по грудень 2016 року).
2.3. Громадяни, які працюють у бюджетних організаціях, розташованих на території м. Одеси, та отримують заробітну плату з місцевих бюджетів (крім посадових осіб місцевого самоврядування) (з листопада по грудень 2016 року).
2.4. Непрацюючі пенсіонери, які отримують пенсію у розмірі до                  1700 грн (з січня по березень 2017 року). 

3. Порядок призначення дотації: 
3.1. Керівники виконавчих органів Одеської міської ради: департаменту охорони здоров’я, департаменту освіти та науки, департаменту праці та соціальної політики, департаменту культури та туризму, управління з фізичної культури та спорту, служби у справах дітей забезпечують формування зведених списків працівників бюджетних установ комунальної власності, які належать до сфери управління вказаних виконавчих органів Одеської міської ради, розташовані на території м. Одеси та фінансуються з бюджету м. Одеси, за формою згідно з додатком до цього Порядку.
3.2. Рекомендувати керівникам департаментів (управлінь, служб) Одеської обласної державної адміністрації, до сфери управління яких належать бюджетні установи, сформувати списки працівників бюджетних установ, що розташовані на території м. Одеси та фінансуються з обласного бюджету, за формою згідно з додатком до цього Порядку.
3.3. Сформовані списки, зазначені в підпунктах 3.1, 3.2 пункту 3 цього Порядку, надаються до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради в паперовому та електронному вигляді (Microsoft Excel) за адресою: 65023, Україна, м. Одеса, вул. Льва Толстого, 7. 
3.4. Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради: 
3.4.1. Формує реєстри одержувачів адресної муніципальної дотації для розрахунків за опалення з числа осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку,                 в розрізі організацій – надавачів послуг з опалення та районів міста Одеси,                  з відповідними нарахуваннями, які передбачаються в межах Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний бюджетний період, та затверджує їх наказом. 
3.4.2. Щомісячно проводить звірку розрахунків з організаціями – надавачами послуг з опалення, шляхом підписання акта звірки. 

4. Фінансування витрат, пов’язаних із виплатою дотації: 
4.1. Департамент фінансів Одеської міської ради здійснює перерахування коштів для виплати дотації в межах видатків, затверджених у бюджеті міста Одеси на відповідний період, головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, відповідно до наданих заявок.
4.2. Після надходження коштів, зазначених у підпункті 4.1 пункту 4 цього Порядку, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради перераховує дотацію організаціям – надавачам послуг з опалення, відповідно до затверджених наказом директора департаменту реєстрів.

5. Організації – надавачі послуг з опалення:
5.1. Після отримання відповідного фінансування здійснюють зарахування коштів дотації на особові рахунки мешканців міста Одеси на підставі реєстрів одержувачів адресної муніципальної дотації для розрахунків за опалення.
5.2. У рахунках-повідомленнях на оплату послуг окремо відображають відповідні суми адресної муніципальної дотації».




Керуюча справами 						                    О. Оніщенко
Додаток 
до Порядку


(назва бюджетної організації)

Реєстр одержувачів щомісячної адресної муніципальної дотації для розрахунків за опалення працівників бюджетної сфери, які фінансуються з місцевих бюджетів
_____________________________________________________________________________
(назва організації – надавача послуг з опалення)

№
ПІБ
Номер району
Поштове відділення
Категорія вулиць 
Найменування вулиці 
Будинок 
Корпус 
Квартира 
Особовий рахунок 
Сума 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Іванов 
Іван Іванович
5106
65088
вул.
Шишкіна
11
1
100
10128025
400
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________                        ____________________                     ___________________________
	  (посада керівника)			                                             (підпис)			                                (ініціали та прізвище)

    МП

Примітка: 
1. Реєстри надавати окремо за районами міста Одеси та по кожній організації, яка надає послуги з опалення.
2. У розділі 3 «Номер району» зазначеного реєстру вибирати район згідно з наведеним класифікатором, а саме:   
    5105 – Приморський район, 5106 – Київський район, 5137 – Малиновський район, 5138 – Суворовський район. 
3. У реєстрі зазначається адреса реєстрації в місті Одесі працівника бюджетної сфери. 
4. Особові рахунки вносити згідно з даними міського єдиного розрахункового центру "МЕРЦ".
5. Форму наведеного реєстру змінювати забороняється. 

