
 

 

 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

20 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

18 березня 2022 року  с. Судилків             № 2 

 

Про внесення змін до Програми 

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 АТО, 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. Внести зміни до Програми надання матеріальної допомоги жителям 

Судилківської сільської ради на 2021-2024 роки. А саме: Положення про надання 

одноразової грошової матеріальної  допомоги громадянам,  які проживають на території 

Судилківської сільської ради викласти в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

ТИХОНЮК). 

 

 

 

Сільський голова                              Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Додаток 

                                                                                      до рішення 20 сесії VІІІ скликання 

                                                                                                від 18.03.2022 року № 2 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про надання одноразової  грошової  матеріальної  допомоги 

громадянам,  які проживають на території Судилківської сільської ради. 

 

І. Загальніположення 

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 надається не більше 5000 

гривень. 

Одноразова грошова матеріальна допомога на ліквідацію наслідків пожежі 

надається не більше 3000 гривень. 

Одноразова грошова матеріальна допомога родині померлого надається не більше 

2000 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) довідка,  про відсутність доходів померлого; 

 є) свідоцтво про смерть; 

ж) копія паспорта;  

з) копія ідентифікаційного коду;  

к) 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;  

ж)  копія рахунка чи ощадної книжки; 

з) довідка про склад сім’ї;  

к) копія свідоцтва про шлюб; 

л) копія свідоцтва про народження. 

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. 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                     Алла ТОВСТЮК 


