
ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшеЕням позачерговоi xLI cecii vlI скликання
вiд 07.02.2020 р. N9 638-vlI

ПОЛОЖЕННЯ
про надання одноразовоi матерiальноi допомоги незахищенпм

верствам населення та д€мобiлiзованим, постраждалим учаснпкам
ант;т€рористичноi оп€рацiТ, членам сiмей загиблих пiд час здiйснення

АТо - псителяМ сiл Крисине, Бабенки, Кадниця, Новоселiвка та
сеlrиш{а Максимiвка

роздiл 1 : Загальнi положення

1.1. Положення про надання одноразовот матерiальнот допомоги
незахищеним верствам населецня та демобiлiзованим, постраждалим

учасникам антитерористичноi операчii, членам сiмей загиблих пiд час

здiйснення А'fо - жителям сiл Крисине, Бабенки, Кадниця, Новоселiвка та

селища Максимiвка (надалi - Положення) визначае умови та порядок

надання одноразовот матерiальнот допомоги незахищеним верствам

населення, мешканцям села, якi потрапили в ckpyTHi хитгсвi обставини та

демобiлiзованим, постраждалиМ учасникаМ антитерористичноi операцiТ (у

разi поранення, *o"ryaij ull калiцтва, у тому числi встановлення iнвалiдностi

або частковоi в,грати працездатностi, iнших пошкоджень, одержаних пiд час

участi в антитерЬристичнiй операцii тощо), та членам сiмей загиблих пiд час

здiйснення Ато, мiсце проживання/перебування яких заре€стровано на

тери ropiT сiл КрисинськоТ сiльськоТ ради.
1.2. Одноразова матерiальна допомога надаеться при наявност1

вiдповiдного фiнансового ресурсу та вiдповiдних бюджетних призначень,

l.З, Матерiальна допомога може бути надана у виглядi грошовоi

виплати, а у разi звернення громадянина iз проханням про допомоry твердим

паливом (дровами) - у виглядi дров, заготовлених у прочесi роботи
комунального пiдприемства <Агролiс>,

1.4. Головним розпорядником коштiв для

допомоги с сiльський голова.

надання матерiальноi

1,5. Пiдс,гавою для розгляду питацня щодо надання матерiальноТ

допомоги е заява громадянина про надання йому (чпенам його ciM'i)
грошовоi допомоги у зв'язку зi скрутним матерiальним становищем, яке

зумовлено надзвичайними обставинами, що виникли (пожежа, тяжке

захворювання, оперативне лiкування та iнше), на iм'я сiльського голови,

1.6. [о членiв ciM'T заявника, вiдповiдно до статгi 3 Сiмейного кодексу

украiни, вiдносяться особи, якi спiльно проживають, пов'язанi слiльним

побутом та мають взаемнi права та обов'язки.
1 .7. Матерiальна допомога надасться заявнику не частiше одного разу на

piK. У виключних випадках (надзвичайна подiя, тяжке захворюванrtя)

матерiальна допомога може бути надана повторно. У цьому випадку



сукупний розмiр матерiальноТ допомоги не може перевищувати максимаIьно
встановлений.

1.8. Грошовi виплати, що приурочуються до святкування державних
свя г. вважаюl ься однорil^lовою матерiальною допомогою.

1,9, Матерiальна допомога надаеться малозабезпеченим громадянам,
дiтям-сиротам, iнвалiдам, багатодiтним сiм'ям, одиноким матерям,

учасникам бойових дiй та iнвалiдам II CBiToBoi вiйни, учасникам бойових дiй
на територiТ iнших держав, громадянам. постраждzurим в наслiдок катастрофи
на ЧАЕС, членам ciM'T громадян призваних на вiйськову службу за призовом
пiд час мобiлiзацii, особам, якi вимушенi залишити мiсця проживання
внаслiдок обставин, пов'язаних з проведенням антитерористичноi операчii на
територiТ Украiни, демобiлiзованим учасникам антитерористичноi операцii та

учасникам АТО, якi постраждали пiд час участi в ацтитерористичнiй операцii

у разi поранення, контузiТ чи калiцтва, у тому числi встановлення
iнвалiдностi 

. 
або частковоi втрати п ра цездатностi,., iнших пошкоджень,

одержаних пlд час участl в ацтитерористичнlй операц1l чи пlд час IItдготовки

до вiдправки у зону АТО, тривалоi хвороби, пов'язаноi з участю в АТО,
iншим категорiям громадян при наявностi [оважних IIричин, мrсце

сiл Крисине,проживання/перебування яких зареестровано на територii
Бабенки, Кадниця, Новоселiвка та селища Максимiвка.

Роздiл 2: Розмiр матерiальноi допомоги,

2,1, Розмiр матерiальноТ допомоги визнача€ться, виходячи з обставин,
що склалися з врахуванням рiвня забезпеченостi ciM'i та в межах видiлених
сiльським бюджетом асигнувань. Матерiальна допомога видiлясться в

грошовому виглядi в розмiрi вiд l000 до 5000 гривень.
2,2. На часткове вiдшкодування витрат на поховання цепрацездатних

безрiдних громадян, зареестрованих на територiТ Крисинськоi сiльськоi ради
допомога видасться у розмiрi до 4000 грн. (Постанова Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни Nч 99 вiл 31.01.2009 року).

2.З. На хiмiотерапiю та хiрургiчне втручан1-1я онкохворим громадянам,
заре€строваним на територiТ КрисинськоТ сiльськоi ради допомога видаеться

у розмiрi 10000,00 гривень.
2.4. [опомога на лiкування особам, якi були мобiлiзованi до Збройних

сил Украiни або добровiльно вступили до Нацiональноi гвардii Украiни, що
стали на захист цiлiсностi УкраТни, та повернулися iз зони АТО, надаеться у
разi надання заявником пiдтверджуючих документiв про те, що
захворювання виникло пiд час проходження служби, у розмiрi. що не
перевищус розмiру однi(i MiHiMa,lbHoi заробiтноТ плати.

2.5. Сiм'ям, члени яких були мобiлiзованi до Збройних сил УкраТни або

добровiльно вступили до Нацiональноi гварлii Украiни та загинули лiд час
захисту цiлiсностi Украiни, беручи участь у АТО * у розмiрi двох
мiнiмальних заробiтних плат.



2,6, У разi стихiйного лиха розмiр одноразовоi матерiальноi доломоги
визнача.lься окремо спеuiально створеною комiсiсю. за участю членiв
виконкому та депутатiв сiльськоi ради у складi б чоловiк.

2.7. Якщо матерiальна допомога надасться у виглядi твердого паJIива

(дров), ii розмiр встановлюсться в об'емi двох складометрiв матерiалу для
одного заявника (ciM'i),

2,8, На один i той же вид хвороби чи хiрургiчного втручання надавати

ма,герiальну допомогу один раз у два роки.

роздiл 3: Порядок надання матерiальноi допомоги.

J,l, Питання надання допо\,1оl и роlгляда€lься на пiдставi lBepHeHb

громадян, громадських органiзацiй (BeTepaHiB, iнвалiдiв, чорнобильцiв та
iнших) щоло надання допомоги. Вiд iMeHi малозабезпеченоi родини, що
потрапила у скрутну життеву ситуацiю iз заявою вправi звернутися будь-
який дiсздатний член цiсТ родини. Вiд iMeHi малолiтнiх i неповнолiтнiх
громадян! а також громадян, визнаних судом недiсз.аатними чи обмежено

дiсздатними, заява пода€ться iiнiми законними представниками.
Вiд iMeHi громадян, що знаходяться на надомному обслуговуваннi, iз заявою
вправi звернутися директор територiального центру. що здiйснюе
обслуговування людей даноТ категорiТ.

3.2, У заявi повиннi бути зазначенi обставини, якi сприяли зверненню за

матерiальною допомогою.
З.3. ,Що заяви про надання допомоги додаються TaKl документи:
- копiя документа, ltдо посвiдчуе особу громадянина чи уповноваженого

члена ciM'T;
- копiя iдентифiкацiйного номера (KpiM осiб, якi через релiгiйнi

переконання вiдмовились вiд прийняття ресстрацiйного номера облiковоi
картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державноТ
податковоi служби i мають вiдмiтку у паспортi);

- довiдка про склал ciM'i;
- копiя документа, що надае право на пiльги (при наявностi пiльг);
- довiдка про доходи ycix членiв ciM'j протягом не менше трьох ocTaHHix

мiсяцiв;
- акт обстеження житлово-побутових умов заJIвника, складений

депута гом КрисинськоТ сiльськоТ ради.
- iнформацiя про рахунок у державнiй банкiвськiй ycTaHoBi;
- висновок головного бухгалтера сiльськоi ради лро фiнансову

можливiсть проведення виплати одноразовоi грошовоi матерiальноТ

допомоги з сiльського бюджету, який пода€ться секретарю ради не пiзнiше 2

днiв до проведення засiдання ради;
Для розгляду питання про надання допомоги на:

- лiкування або операчiю, придбання лiкiв необхiдно додати довiдку або

колiю довiдки медичного закладу;



- на компенсацiю збитку вiд пожежi - копiю акту пожежноi частини

про пожежу;
- лля осiб вказаних в п, Z.З,2.4 - довiдка, що пiдтверджуе мобiлiзацiю

ло Збройних сил Украiни, Нацiональноi гварлii Украiни, що_:l_т:лii,,1т1:
лч /vlJvlltlrilr

цiлiсностi Украiни в зонi Ато , та ловiдка про отримання травми, каJllцтва чи

будь-якого ушкодження здоров'я в зонi АТо, що потребус лiкування,

о]доровлення 1а подальшоi peaolлllaLlll:"-. 
i i"ц1i документи, пlо пiдтверджують непередбачувану "'lluцil] , _ -_ -,л.

допомоги с рiшення ceciT Крисинськоi сiльськоi ради

3.5. Проект рiшення ради tlро надання допомоги готус секретар сlльськоl

ради в TepMiH до 30 днiв з моменту ресстрацll заяви,

3.6. Вiдмова у наданнi матерiальнот допомоги приймасться на засlданн]

депутатськоi koMibii з питань планування бюлжету iфiнансiв, соцlаJIьного

захисту населення та економIчного розвитку пiдприсмництва з обов'язковим

повiдомленням заявника у випадках:
- невiдповiдносr i лоданих документiв:
- вiлсутностi коштiв у мiсчевому бюлжетi:

;;;;р;" .u"pn"""" особи протягом року (KpiM випадкiв передбачених

пунктом 1.7 даного Положення).

4.1.ГоловнийбУхГалТерсiльськоТрадиздiйснюсвиплатУгрошовоi
*ur"piur"roT oono"o.. u po-ipi визначеноi рiшенням_сесiТ сiльськоi ради

шляхом зарахування на карl ковий рахунок,вiдкриr ий у банках,

4.Z. ВiдпЬвiднО до Закону Укра'iни "Про податок з доходiв фiзичних

3.4. Пiдставою для здiйснення виплати одноразово1 матерlально1

осiб" допомога не пiдлягас оподаткувацню,

Крисинський сiльський голова БоБрик


