
 
 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Шістдесят четвертої сесії 

 

21.02.2019р.                                         Летичів                                                     №__ 

 

Про затвердження Положення про порядок 

надання одноразової матеріальної допомоги  

громадянам, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, та іншим категоріям 

громадян за рахунок коштів селищного 

бюджету, у новій редакції 

  

З метою встановлення додаткових до встановлених законодавством гарантій 

щодо соціального захисту громадянам, які проживають та зареєстровані в 

населених пунктах Летичівської селищної ради, які перебувають у скрутному 

матеріальному становищі, або опинилися у складних життєвих обставинах, 

відповідно до ст. 26, ч.1, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити «Положення про порядок надання одноразової матеріальної 

допомоги  громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим 

категоріям громадян за рахунок коштів селищного бюджету», у новій редакції, 

згідно Додатку 1. 

2. Вважати таким, що втратило чинність «Положення про порядок надання 

одноразової грошової матеріальної допомоги за рахунок коштів селищного 

бюджету» затверджене рішенням сесії Летичівської селищної ради від 18.11.2016р. 

№3.  

3.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності Ваврик Н.М.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань планування, фінансів та бюджету та соціально-економічного розвитку  

(голова комісії М.М. Самолюк). 

 

 

Селищний голова                                                                  І. Тисячний 

 

 

 



Додаток 1 до рішення 64 сесії 

Летичівської селищної ради  

від 21.02.2019 року №___ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок надання одноразової матеріальної допомоги  

громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим 

категоріям громадян за рахунок коштів селищного бюджету 

 

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 проживають та 

зареєстровані в населених пунктах Летичівської селищної ради. 

1.3.  Матеріальна допомога надається за рахунок коштів, передбачених 

у місцевому бюджеті на поточній рік за економічною класифікацією видатків 

2730 «Інші видатки на соціальний захист населення». 

1.4. Матеріальна допомога надається громадянам за рішенням 

виконавчого комітету, якщо розмір допомоги не перевищує 5000грн.  

1.5. Матеріальна допомога надається громадянам за рішенням сесії 

селищної ради, якщо розмір допомоги перевищує 5000 грн. 

1.6.  Підставою для надання матеріальної допомоги є заява 

громадянина до голови Летичівської селищної  селищної ради. 

1.7. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:  

Складні життєві обставини – обставини, спричинені інвалідністю, 

віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і 

способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не 

набула або втратила) здатності або можливості самостійно піклуватися про 

особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті.  

 

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги 

 

2.1. Питання про надання матеріальної допомоги громадянину 

розглядається на засіданні виконавчого комітету Летичівської селищної ради 

або на засіданні сесії Летичівської селищної ради у випадках, передбачених 

п.1.5. даного Положення. 

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; особам, які 

беруть (брали) участь в Операції об'єднаних сил (антитерористичній 

операції) або членам сім’ї такої особи за контрактом; особам що були 

демобілізовані з військової строкової служби в Збройних силах України; 

учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, в інших особливих обставинах, якщо 

сім’я не може подолати складну життєву ситуацію без сторонньої допомоги, 

в разі смерті особи, яка не працювала, та не була пенсіонером на момент 

смерті ( родичам померлого за заявою). 

2.3. Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги 

обов’язково надаються наступні документи: 

–  особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, 

ім’я, по батькові заявника,номер телефону, його адреса та мотиви звернення; 

–   копія паспорту (перша, друга сторінка і стронка де зазначено місце 

реєстрації), у випадку подання паспорта у вигляді ІД-картки додається копія 

довідки про місце реєстрації 

–   копія ідентифікаційного номеру; 

–  номер розрахункового рахунку в банку; 

- довідка про склад сім'ї; 

Крім того,  для розгляду питання про виділення  матеріальної допомоги 

надаються: 

–  на лікування та операцію – довідка медичного закладу про необхідне 

лікування або проведення операції; 

- квитанції, чеки за проведене лікування; 

–  на ліквідацію наслідків, заподіяних пожежею – акт пожежної 

частини про пожежу, яка сталася ; 

–  документ, що підтверджує участь в Операції об'єднаних сил 

(антитерористичній операції); 

–  копія військового квитка що підтверджує звільнення зі служби в 

Збройних силах України; 

– акт обстеження матеріально побутових умов, складений комісією 

Летичівської селищної ради та завірений у встановленому законом порядку 

(за потреби); 

– довідка для отримання допомоги на поховання встановленого зразка. 

-   працюючі громадяни надають довідку про доходи за попередні шість 

місяців перед зверненням, пенсіонери – довідку про розмір отриманої пенсії 

із управління Пенсійного фонду, особи, які перебувають на обліку у центрі 

зайнятості – довідку про розмір допомоги по безробіттю, безробітні – копію 

трудової книжки. 

- довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім'ї, які прописані або 

проживають за даною адресою, за останні шість місяців, що передують 

місяцю звернення; 



– інші документи, які підтверджують необхідність отримання 

матеріальної допомоги. 

2.4. Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, 

що склалися, враховуючи рівень забезпечення сім’ї. 

2.5.  Допомога надається у таких розмірах: 

2.5.1. громадянам на проведення медичних операцій, онкохворим, 

важкохворим, що потребують довготривалого лікування, особам, які 

потерпіли внаслідок пожежі, стихійного лиха – від 1 до 5  тисяч гривень в 

залежності від важкості захворювання, терміну лікування, ступеню 

руйнування житла; 

2.5.2 громадянам, які беруть  участь в Операції об'єднаних сил 

(антитерористичній операції ) ( або членам їх сімей) – в розмірі однієї тисячі  

гривень; 

2.5.3 громадянам, які були звільнені з строкової служби в Збройних 

силах України в запас–  в розмірі однієї тисячі  гривень; 

2.5.4 допомога учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС - в розмірі однієї 

тисячі гривень; 

2.5.5 допомога на поховання надається в розмірі 1655 грн.(рішення 

сесії №22 від 28.02.2018р.) 

2.5.6 Допомога іншим категоріям громадян, що опинились в складних  

життєвих обставинах, надається відповідно до складності ситуації, рівня 

забезпеченості сім’ї  та становить від 100 до 1000 гривень. 

2.6. Матеріальна допомога надається сім’ї не більше ніж один раз на рік 

(в окремих випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається 

вдруге). 

 2.7. В окремих випадках громадянам, які опинилися в дуже складних 

життєвих обставинах (необхідність проведення складного і дорогого 

лікування, хірургічна операція, придбання  медичних апаратів 

тощо), матеріальна допомога може бути більшою від розміру, встановленого 

п.2.5.1 даного Положення. В даному випадку виконком Летичівської 

селищної ради  подає рекомендації про розгляд проекту рішення на сесії 

Летичівської селищної ради. 

2.8. У разі надходження до селищної ради заяви від громадянина про 

надання одноразової матеріальної допомоги, селищний голова спрямовує 

заяву на розгляд комісії з питань надання одноразової матеріальної 

допомоги  громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та 

іншим категоріям громадян за рахунок коштів місцевого бюджету. 

2.9. Комісія:  

2.9.1. Розглядає матеріали з питань надання матеріальної допомоги; 

2.9.2. Заслуховує, в разі необхідності, заявника;  



2.9.3. Приймає рішення щодо відмови в наданні матеріальної допомоги 

заявникам у випадках, передбачених підпунктами 2.10.1 – 2.10.20 даного 

Положення.  

2.9.4. Вносить пропозиції виконавчому комітету селищної ради:  

2.9.4.1. Щодо необхідності призначення та розмірів матеріальної 

допомоги громадянам  

2.9.4.2. Щодо подання до сесії селищної ради пропозицій з призначення 

матеріальної допомоги та її розміру у випадках, передбачених Положенням.  

2.9.5. Виконує інші функції. 

2.10. Комісія може відмовити заявнику в наданні матеріальної 

допомоги у випадках:  

2.10.1. Ненадання письмової згоди на збір інформації щодо свого 

матеріального стану заявником, кимось із членів його сім’ї або кимось із 

осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом з ним.  

2.10.2. Неможливості, перешкоджання або відмови від проведення 

обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника, членів його 

сім’ї або осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, 

внаслідок чого неможливо скласти акт обстеження, або неможливо 

встановити джерело їх доходів.  

2.10.3. Подання заявником недостовірної або неповної інформації щодо 

себе, членів своєї сім’ї або осіб, які зареєстровані і фактично проживають 

разом з ним.  

2.10.4. Наявності у непрацездатного заявника повнолітніх дітей, які, 

відповідно до частини другої статті 51 Конституції України, мають обов'язок 

піклуватися про своїх непрацездатних батьків.  

2.10.5. Якщо після отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів 

селищного бюджету, заявник протягом календарного року повторно 

звернувся за матеріальною допомогою (крім випадків, передбачених пунктом 

2.7 даного Положення).  

2.10.6. Якщо є можливість вирішити питання в інший законний спосіб 

без надання матеріальної допомоги.  

2.10.7. Якщо заявник, хтось із членів його сім’ї або хтось із осіб, які 

зареєстровані і фактично проживають разом із ним використали раніше 

призначену матеріальну допомогу не за призначенням.  

2.10.8. Якщо середньомісячний дохід на члена домогосподарства, в 

якому проживає заявник, за попередні шість місяців, що передують 

зверненню за матеріальною допомогою, перевищує суму, що дорівнює 

подвійному розміру прожиткового мінімуму, встановленого законодавством 

на одну особу в розрахунку на місяць на день звернення.  

2.10.16. Якщо заявник звернувся із заявою про відмову від матеріальної 

допомоги.  



2.10.17. Якщо заявник не є членом територіальної громади 

Летичівської селищної ради. 

2.10.18. відсутності коштів у селищному бюджеті; 

2.10.19. смерті заявника;  

2.10.20. якщо надання матеріальної грошової допомоги заявнику є 

недоцільним. 

2.11. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги 

приймається на засіданні виконавчого комітету або сесії з обов’язковим 

повідомленням заявника. 

2.12. В разі неотримання матеріальної допомоги протягом дев’яносто 

днів з дня прийняття рішення селищною радою про надання матеріальної 

допомоги, таке рішення може бути скасоване радою. В цьому випадку 

заявник має право повторно звернутися за матеріальною допомогою 

протягом календарного року, в якому сталася така подія. 

 

Розділ 3. Заключні положення 

 

 3.1. Звернення щодо надання матеріальної допомоги громадянам  

розглядаються протягом 45 календарних днів. 

3.2. Контроль за повнотою наданих документів покладається 

на начальника загального відділу Летичівської селищної ради. 

3.3. Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на 

начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

3.4. 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.  

 

 

 

Секретар ради                                                                   О.Попова 

 

 


