
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ 
 

24 грудня 2020 року                           с.Судилків                                № 10 

 

Про Програму надання матеріальної допомоги 

жителям Судилківської сільської ради на 

2021-2024 роки. 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

матеріальної підтримки малозабезпечених верств населення села, учасників бойових дій 

на території Афганістану і інших держав, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, 

потерпілих від Чорнобильської катастрофи та учасників бойових дій АТО-ООС, а також 

осіб які проходять довгострокове лікування, постраждалим в наслідок пожежі  у 2021-

2024 роках, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію про виконання Програми надання матеріальної допомоги жителям 

Судилківської сільської ради на 2017-2020 роки взяти до відома (додається). 

2. Затвердити Програму надання матеріальної допомоги жителям Судилківської 

сільської ради на 2021-2024 роки. 

3. Судилківській сільській раді передбачити кошти на фінансування зазначеної 

Програми. 

4. Розпорядником коштів по реалізації заходів Програми визнати Судилківську 

сільську раду. 

5. Затвердити Положення про надання одноразової грошової матеріальної 

допомоги громадянам, які проживають  на території Судилківської сільської ради, що 

додається. 

6. Створити комісію для обстеження житлово-побутових умов жителів сільської 

ради в складі:  

Мазур Валентина Дмитрівна   – голова комісії (заступник сільського голови з 

питань виконавчих органів ради). 

Товстюк Алла Петрівна  – секретар комісії (депутат сільської ради) 

Гордійчук Юлія Юріївна – член комісії (діловод військово облікового столу 

сільської ради) 

Косар Світлана Анатоліївна – член комісії (діловод сільської ради) 

Сокирко Тетяна Борисівна – член комісії (статистик сільської ради) 

7. Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Валентина 

Тихонюк). 

 

 

Сільський голова      Тетяна КОТИК 

 

 



Додаток  

до рішення  Судилківскої сільської 

ради VIII cкликання від 24.12.2020 

року № 10 

 

Інформація про виконання Програми надання матеріальної допомоги жителям 

Судилківської сільської ради на 2017-2020 роки 

 

Рішенням 1 сесії сільської ради від 04.01.2017 року №24 затверджена Програми 

надання матеріальної допомоги жителям Судилківської сільської ради на 2017-2020 роки 

Метою Програми було Мета: надання матеріальної допомоги жителям сільської 

ради, які потрапили в скрутне матеріальне становище. 

За 2017-2020 роки було надано матеріальну допомогу жителям сільської ради на 

лікування,  на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 

іншого характеру,  виділялась матеріальна допомога родині померлого  В загальному за 

чотири роки було виділено коштів в сумі 1084,850 тис.грн.  

  

 

Головний бухгалтер                                      Олена ЛАБУНЕЦЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення Судилківскої сільської 
ради VIII cкликання від 24.12.2020 
року № 10 

 

 

ПРОГРАМА 

надання матеріальної допомоги жителям Судилківської сільської ради на 

2021-2024 роки. 

 

Паспорт програми надання матеріальної допомоги жителям Судилківської сільської 

ради на 2021-2024 роки 

1. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада 

2. Розробник програми Судилківська сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада 

4. Учасники програми Судилківська сільська рада, громадяни 

України, що проживають на території 

сільської ради 

5. Термін реалізації програми 2021-2024 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет, інші кошти, які не 

заборонені законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього тис.грн. 

1,500 

 у тому числі:  

7.1. коштів місцевого бюджету 1,500 

7.2. коштів інших джерел 

 

Кошти інших джерел, не заборонені чинним 

законодавством. 

 

1. Загальна частина 
Допомога та інші види соціальних виплат, як і пенсій, служать вирішенню 

основного економічного і соціального завдання суспільства: забезпечувати рівень життя 

громадянам, не нижче від прожиткового мінімуму. 

Матеріальна допомога призначається громадянам, що проживають на території 

Судилківської сільської ради, перебувають у скрутному матеріальному становищі та 

потребують матеріальної допомоги. 

Матеріальна допомога надається один раз на рік. 

Рішення про надання матеріальної допомоги приймається на сесії сільської ради. 

Розмір матеріальної допомоги попередньо встановлюється на засіданні постійної 

комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 Для отримання матеріальної допомоги в сільську раду надаються наступні 

документи: 

1. у разі потреби виділення матеріальної допомоги на лікування:  

- заява; 

- довідка про склад сім’ї; 

- довідка з лікувального закладу; 

- акт обстеження матеріально-побутових умов; 

- копія паспорта; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- банківський рахунок; 

2. у разі потреби виділення матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного та іншого характеру:   



- заява; 

- довідка про склад сім’ї; 

- довідка відповідних правоохоронних органів (міліції, пожежної частини), 

тощо, яка засвідчує гостру потребу в наданні матеріальної допомоги; 

- акт обстеження матеріально-побутових умов; 

- копія паспорта; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- банківський рахунок; 

3. у разі потреби виділення матеріальної допомоги родині померлого:   

- заява; 

- копія свідоцтва про смерть; 

- копія паспорта; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- довідка, для отримання допомоги на поховання; 

- банківський рахунок. 

2. Мета та основні завдання 
Мета: надання матеріальної допомоги жителям сільської ради, які потрапили в 

скрутне матеріальне становище. 

Завдання: 

- забезпечення надання матеріальної допомоги окремим громадянам; 

- визначення розміру грошової допомоги. 

3. Очікувані результати 
Виконання Програми дасть змогу: 

- створити дієву систему надання допомоги людині, що потрапила у складні 

життєві обставини; 

- депутатам сільської ради більш детально вивчити проблеми жителів громад 

та допомогти тим, які потребують матеріальної допомоги. 

 

4. Заходи виконання Програми 
Забезпечення прийому та розгляду документів про надання матеріальної допомоги. 

Забезпечення виплати матеріальної допомоги після прийняття рішення сільської 

ради про надання матеріальної допомоги. 

 

5. Фінансове забезпечення 
Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів сільського бюджету. 

Джерела 

фінансування 

2021 рік 

(тис.грн) 

2022 рік 

(тис.грн) 

2023 рік 

(тис.грн.) 

2024 рік 

(тис.грн) 

Усього 

(тис.грн.) 

1 2 3 4 5 6 

Сільського бюджету 400 450 500 550 1,900 

 

 

 

 

Сільський голова  Тетяна КОТИК 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Судилківскої сільської 

ради VIII cкликання від 24.12.2020 

року № 10 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про надання одноразової грошової матеріальної  допомоги 

громадянам,  які проживають на території Судилківської сільської ради. 

 

І. Загальні положення 
Одноразова грошова  матеріальна допомога (далі - допомога) надається з 

асигнувань, що передбачаються в сільському бюджеті на відповідний бюджетний рік для 

надання допомоги, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, якщо такі 

виникають в ході виконання сільського бюджету. 

Дія Положення  поширюється на громадян, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, місце проживання яких зареєстроване у населених пунктах Судилківської 

сільської ради  або за місцем фактичного проживання в населених пунктах Судилківської 

сільської ради. 

Допомога надається онкохворим громадянам, жителям сіл, які потребують  

хірургічного  втручання та довгострокового  лікування, членам сім’ї померлих, які не 

одержували пенсію та не працювали, постраждалим в наслідок пожежі, а також 

громадянам які є учасниками бойових дій на території Афганістану і інших держав, 

ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілими від Чорнобильської 

катастрофи, учасниками АТО. Допомога може надаватись одному із членів сім'ї. До 

членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, 

мають взаємні права та обов’язки (стаття 3 Сімейного кодексу України). 

 Одноразова грошова матеріальна допомога надається громадянину не частіше 

одного разу на рік. 

Одноразова грошова матеріальна допомога на лікування та на ліквідацію наслідків 

пожежі надається не більше 5000 гривень. 

Одноразова грошова матеріальна допомога родині померлого надається не більше 

1000 гривень. 

Щорічна разова грошова допомога учасникам бойових дій на території 

Афганістану та інших держав до річниці виводу військ з Афганістану проводиться у 

розмірі 500 гривень. 

Щорічна разова грошова допомога ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС 

проводиться у розмірі 500 гривень та потерпілим від Чорнобильської АЕС у розмірі 400 

гривень до річниці Чорнобильської катастрофи. 

Щорічна разова грошова допомога ветеранам другої світової війни до Дня 

Перемоги проводиться у розмірі 500 гривень. 

Щорічна разова грошова допомога учасникам АТО до Дня пам’яті та примирення 

проводиться у розмірі 500 гривень. 

Одноразова грошова допомога учасникам АТО проводиться у розмірі 500 гривень. 

Для надання одноразової грошової матеріальної допомоги заявник повинен надати 

документи, зазначенні у цьому Положенні. 

Виплата щорічної разової грошової допомоги учасникам бойових дій на території 

Афганістану та інших держав до річниці виводу військ з Афганістану, щорічної разової 

грошової допомоги ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілим від 

Чорнобильської АЕС до річниці Чорнобильської катастрофи , щорічної разової грошової 

допомоги ветеранам Другої світової війни до Дня Перемоги, одноразової грошової 



допомоги учасникам АТО  здійснюється на підставі  протоколу постійної комісії сільської 

ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, на основі якого 

приймається розпорядження сільського голови.  

Виплата одноразової грошової матеріальної допомоги здійснюється на підставі  

протоколу постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, на основі якого приймається рішення сесії Судилківської 

сільської ради.  

Про прийняття рішення щодо надання одноразової грошової матеріальної 

допомоги заявника повідомляють особисто.  

ІІ. Порядок надання грошової матеріальної допомоги за заявою. 
2.1. Для надання одноразової грошової матеріальної допомоги заявник повинен 

надати документи: 

а) заява сільському голові,  

б) акт обстеження матеріально-побутових умов заявника; 

в) довідка про склад сім’ї заявника; 

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

д) довідка з пожежної частини про пожежу, яка сталася; 

е) свідоцтво про смерть; 

є) копія паспорта;  

ж) копія ідентифікаційного коду;  

з) копія рахунка чи ощадної книжки. 

Для учасників АТО:  
а) заява сільському голові,  

в) посвідчення (довідка) про те, що громадянин дійсно являється учасником АТО;  

г) копія паспорта;  

д) копія ідентифікаційного коду;  

е)  копія рахунка чи ощадної книжки; 

є) довідка про склад сім’ї;  

ж) копія свідоцтва про шлюб; 

з) копія свідоцтва про народження; 

к)довідка, для отримання допомоги на поховання. 

Для учасників бойових дій на території Афганістану та інших держав:  
а) заява сільському голові; 

в) посвідчення учасника бойових дій;  

г) копія паспорта;  

д) копія ідентифікаційного коду;  

ж)  копія рахунка чи ощадної книжки; 

з) довідка про склад сім’ї;  

 

Для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС:  
а) заява сільському голові; 

в) посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;  

г) копія паспорта;  

д) копія ідентифікаційного коду;  

ж)  копія рахунка чи ощадної книжки; 

з) довідка про склад сім’ї. 

Для потерпілих від Чорнобильської катастрофи:  
а) заява сільському голові; 

в) посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи;  

г) копія паспорта;  

д) копія ідентифікаційного коду;  

ж)  копія рахунка чи ощадної книжки; 



з) довідка про склад сім’ї. 

Ш. Порядок роботи комісії з надання одноразової грошової матеріальної допомоги 
Постійна комісія з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 

утворена рішенням сільської ради, розглядає поданні документи заявником, визначає 

доцільність та розмір допомоги і складає протокол з вказаними пропозиціями.  

ІV. Порядок виплати та обліку одноразової грошової матеріальної допомоги 
Виплата одноразової грошової матеріальної допомоги та щорічної одноразової 

грошової допомоги здійснюється бухгалтерією сільської ради. 

 

 

 

 

Сільський голова    Тетяна КОТИК 


