
ПРОЕКТ 

 
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                    № _____ 
 
 

Про затвердження Положення про 

надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам, які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах та іншим категоріям 

громадян 

 

З метою забезпечення надання одноразової грошової матеріальної 

допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та 

іншим категоріям громадян, відповідно статей 25, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних комісій, 

за поданням виконавчого комітету, Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити Положення про надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та 

іншим категоріям громадян (додається). 

2. Виконкому Власівської селищної ради при розгляді заяв громадян про 

надання матеріальної допомоги неухильно керуватися даним Положенням. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної 

депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту, охорони 

здоров’я та соціальних питань депутата ПЕДЬКО А.І.  

 

 

    

Селищний голова                                                                       А.Г.БАБАЧЕНКО  
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

до рішення Власівської  селищної ради 

від ___01.2019р.  № ____ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, 

які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям 

громадян 

 

Розділ 1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової 

матеріальної допомоги (далі – матеріальна допомога) для підтримки 

незахищених верств населення, громадян, які опинилися в складних життєвих 

обставинах та інших категорій громадян. 

1.2. Матеріальна допомога надається громадянам, які зареєстровані в смт  

Власівка м.Світловодськ Кіровоградської обл. 

 1.3. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів селищного 

бюджету на поточний рік. 

1.4. Підставою для розгляду питання про надання матеріальної допомоги 

є заява громадянина до виконкому Власівської селищної ради з відповідними 

документами.  

Розділ 2.  Порядок надання матеріальної допомоги 

2.1. Матеріальна допомога надається на підставі рішення виконавчого 

комітету Власівської селищної ради та перераховується на особистий рахунок 

заявнику, відкритий в установах банків. 

2.2. Матеріальна допомога надається за умови настання непередбачених 

надзвичайних ситуацій: на проведення медичних операцій; особам, які 

потребують довготривалого та дороговартісного лікування, особам, які 

потерпіли від наслідків пожежі, стихійного лиха; в інших особливих 

обставинах, якщо сім’я не може подолати складну життєву ситуацію без 

сторонньої допомоги, в разі смерті особи, яка не досягла пенсійного віку, не 

працювала, не перебувала на обліку в центрі зайнятості на момент смерті 

(Постанова Кабінету Міністрів України № 99 від 31.01.2007р.)  

2.3. Робота, пов’язана з підготовкою документів, проекту рішення, обліку 

громадян, які отримують матеріальну допомогу покладається: 

-  на поховання рідних    -   на спеціаліста ДРАЦС 

- на лікування та оперування – на спеціаліста у справах сім’ї, дітей та 

молоді; 

- на відшкодування наслідків від пожежі, стихійного лиха – на начальника 

ВОБ. 

2.4. Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги 

обов’язково надаються наступні документи: 
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–  особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по 

батькові заявника, його адреса, контакти  та мотиви  звернення; 

–  копія паспорту заявника; 

–  копія податкового номеру; 

–  довідка про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання, або довідка про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної  особи; 

–  банківські реквізити; 

 А також: 

–  на лікування та операцію – копія довідки лікарсько-консультаційної комісії 

або лікувального закладу направлення на лікування; 

–  на ліквідацію наслідків, заподіяних пожежею – акт пожежної частини про 

пожежу, яка сталася ; 

–  для отримання допомоги на поховання: 

           довідка про смерть встановленого зразка; 

 копія свідоцтва про смерть; 

 довідка з міського центру зайнятості про те, що померлий не перебував на 

обліку на момент смерті; 

 копія трудової книжки померлого 

–  інші документи, що підтверджують настання особливих життєвих обставин 

(за потреби). 

2.5. Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що 

склалися, враховуючи рівень забезпечення сім’ї.   

2.6. Допомога надається у таких розмірах:  

-  важка тривала хвороба, або необхідність оперативного лікування – 1000 грн. 

-  онкологічні захворювання  – 2000 грн. 

-  на поховання в розмірі вартості ритуальних послуг, затверджених    

-  знищення або пошкодження житла – 2000 грн. 

-  знищення або пошкодження іншого майна -  1000 грн. 

 - дітям з інвалідністю – 3000 грн. 

- інші непередбачувані обставини –500 грн. 

2.7. Матеріальна допомога надається заявнику не більше ніж один раз на 

рік  (в окремих випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається 

повторно). 

2.8. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається 

на засіданні виконкому  з обов’язковим повідомленням заявника у випадках: 

–  якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості, чи приховано 

відомості про матеріальний стан сім’ї; 
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-  якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є не одна квартира 

(будинок) 

–  відсутності коштів у селищному бюджеті; 

–  повторного звернення особи протягом року  

Розділ 3. Заключні положення 

3.1. Звернення щодо надання матеріальної допомоги громадянам 

розглядаються протягом 30 календарних днів. 

3.2. Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на 

головного бухгалтера, начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Власівської селищної ради. 

3.3. Кошти, передбачені для надання матеріальної допомоги соціально 

незахищеним категоріям громадян, громадянам, які опинилися в складних 

життєвих обставинах та іншим категоріям громадян не можуть 

використовуватися для іншої мети. 

 

 

 


