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Положення 

про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам,  

які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям 

громадян 

 

 

І. Загальні положення 

 

1. Порядок  одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися 

в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян(далі – 

Порядок) регулює використання коштів, передбачених на фінансування заходу 

«Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян» Програми 

«Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2022 рік 

затвердженої рішенням сесії Воскресенської селищної ради № 6 від 22.12.2021 

року  .  

2. Матеріальна допомога надається особам які мають зареєстроване місце 

проживання в одному з населених пунктів Воскресенської селищної 

територіальної громади, знаходяться у складній життєвій ситуації, обставинах, 

що об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких 

вона не може подолати самостійно.  

У даному Положенні під матеріальною допомогою розуміється надання 

громадянам, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, фінансової допомоги, 

за рахунок коштів бюджету територіальної громади:  

а) особам з інвалідністю, ветеранам війни, учасникам бойових дій та 

членам їх сімей;  

б) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;  

в) дітям з інвалідністю, дітям- сиротам;  

г) громадянам, які потребують хірургічного втручання або 

довгострокового, дороговартісного лікування;  

д) іншим громадянам , які опинилися у скрутній життєвій ситуації; 

 

ІІ. Порядок надання грошової допомоги 

 

1. Звернення громадян про надання матеріальної допомоги (далі – 

звернення) розглядають Воскресенський селищний голова, його заступники, 

секретар Воскресенської селищної ради, інші посадові особи виконавчого 
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комітету Воскресенської селищної ради які ведуть прийом громадян з 

особистих питань, депутати Воскресенської селищної ради під час проведення 

прийому громадян, інших зустрічей з громадянами. 

До заяви додаються : 

1) довідка про склад сім’ї заявника;  

2) довідка (інформація) про доходи сім’ї заявника за останні шість місяців, 

що передують місяцю звернення;  

3) довідка служби зайнятості на непрацюючих, але працездатних членів 

сім’ї заявника; 

4) довідка з лікувальної установи, якщо допомога потрібна для лікування;  

5) копія паспорту та коду заявника;  

6) копія посвідчення про інвалідність, ветерана війни, учасника бойових 

дій;  

7) копія посвідчення учасника ліквідації Чорнобильської катастрофи;  

8) інші документи, що підтверджують непередбачувану ситуацію(акт про 

пожежу, свідоцтво про смерть, тощо).  

9) копія рахунку, відкритого у будь – якій банківській установі;  

10) згода на обробку персональних даних. 

 Перелік документів не є виключним, та може коригуватися залежно від 

ситуації. Відсутність будь якого документу не може бути підставою для 

відмови у розгляді заяви про надання матеріальної допомоги.   

 2. Особа, яка прийняла звернення, спрямовує його до  відділу соціального 

захисту населення Воскресенської селищної ради для проведення протягом 10 

днів обстеження матеріально-побутових умов заявника, його сім’ї згідно 

встановленої форми.  

3. Акт обстеження та інші документи заявника розглядаються на засіданні 

Комісії з розгляду питань з  надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим 

категоріям громадян, яка приймає рішення про надання/відмову в наданні 

грошової допомоги з визначенням її суми, шляхом голосування. Рішення 

Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх її членів, за 

наявності кворуму.  

Загальний розмір матеріальної допомоги не повинен перевищувати розміру 

одного прожиткового мінімуму, встановленого Державним Бюджетом України 

на відповідний рік у розрахунку на місяць на одну особу, для до основних 

соціальних і демографічних груп населення, з урахуванням групи до якої 

відноситься заявник, чи групи до якої відноситься особа якій надається 

допомога за умови що заява надана її законним представником: 

діти віком до 6 років; 

діти віком від 6 до 18 років; 

працездатні особи; 

особи, які втратили працездатність. 
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До працездатних осіб відносяться особи, які не досягли встановленого 

законом пенсійного віку. 

До осіб, які втратили працездатність, відносяться особи, які досягли 

встановленого законом пенсійного віку, особи, які досягли пенсійного віку, що 

дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, та непрацюючі особи, 

визнані особами з інвалідністю в установленому порядку. 

У випадку матеріальної допомоги на лікування, розмір грошової виплати 

може бути збільшено, за рішенням комісії, до 1,5 розміру  прожиткового 

мінімуму.  

4. Персональний склад Комісії з розгляду питань з  надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, та іншим категоріям громадян визначається розпорядженням. 

5. Кожен громадянин, який звернувся з відповідною заявою, може 

отримати грошову допомогу відповідно до цього Положення лише один раз 

протягом бюджетного періоду.  

6. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться за рахунок і в 

межах коштів передбачених на фінансування заходу «Надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, та іншим категоріям громадян» Програми «Турбота» по 

поліпшенню соціального захисту громадян на  2022 рік затвердженої рішенням 

сесії Воскресенської селищної ради № 6 від 22.12.2021 року,  головним 

розпорядником коштів - відділом соціального захисту населення 

Воскресенської селищної ради, на підставі належним чином оформленого 

протоколу Комісії з розгляду питань з  надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та 

іншим категоріям громадян, шляхом зарахування коштів на розрахункові 

рахунки, відкриті у банках на території України. Відповідно чинного 

законодавства, допомога не підлягає оподаткуванню. 

 

ІІІ. Відмова в наданні матеріальної допомоги 

 

  У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено на підставі:  

- надання заявником неповних або недостовірних даних про склад сім’ї, 

доходи та інше;  

- якщо працездатні члени родини не працюють і не стоять на обліку в 

центрі зайнятості більше 6 місяців; 

 - якщо комісією проголосовано за прийняття такого рішення. 

 

 

Начальник відділу  

соціального захисту населення  

Воскресенської селищної ради                                      Сергій ЗЯБКО 


