
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         ХLІ сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

19 липня 2018 р.         №   745  -VIІ 

 
Про внесення змін до Положення про надання 

одноразової адресної грошової допомоги громадянам 

Комсомольської селищної ради 

 

 Відповідно до ст. 26  Закону України « Про місцеве самоврядування  в 

Україні», з метою надання матеріальної допомоги малозахищеним верстам 

населення Комсомольська  селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Положення про надання одноразової 

адресної грошової допомоги громадянам Комсомольської селищної ради, 

затвердженого рішенням ІV сесії Комсомольської селищної ради VІІ скликання 

від 25 грудня 2015 р № 63-VІІ, а саме: 

• пункт 5 викласти у новій редакції, а саме: 

«5. Якщо на день звернення  за надання одноразової  адресної грошової 

допомоги відповідно до п. 6.2 та п. 6.4 середньомісячний дохід на одного члена 

сім’ї, в якому проживає заявник, за попередні шість місяців, що передують 

зверненню за матеріальною допомогою, перевищує загальний показник 

прожиткового мінімуму, встановленого законодавством України у 4 та більше 

рази на одну особу в розрахунку на місяць, одноразова адресна грошова 

допомога не надається.  

Якщо на день звернення за надання одноразової  адресної грошової допомоги 

відповідно до п. 6.5 середньомісячний дохід на одного члена сім’ї, в якому 

проживає заявник, за попередні шість місяців, що передують зверненню за 

матеріальною допомогою, перевищує загальний показник прожиткового 

мінімуму, встановленого законодавством України у 2,5 та більше рази на одну 

особу в розрахунку на місяць, одноразова адресна грошова допомога не 

надається. 

Якщо на день звернення за надання одноразової  адресної грошової допомоги 

відповідно до п. 6.7 середньомісячний дохід на одного члена сім’ї, в якому 

проживають тільки пенсіонери та/або інваліди, за попередні шість місяців, що 

передують зверненню за матеріальною допомогою, перевищує загальний 

показник прожиткового мінімуму, встановленого законодавством України у 1 

та більше рази на одну особу в розрахунку на місяць, одноразова адресна 

грошова допомога не надається.»; 



• пункт 6.1. викласти в наступній редакції  

«6.1. скрутним матеріальним становищем, спричиненим  непередбачуваними  

обставинами (пожежа , стихійне лихо) (у випадку, якщо за адресою житла,  що 

було пошкоджено внаслідок пожежі чи стихійного лиха були зареєстровані та 

фактично проживали громадяни);  

• пункт 6 доповнити новим підпунктом 6.7. наступного змісту: 

« 6.7. скрутним матеріальним становищем сім’ї, яка складається з пенсіонерів 

та/або інвалідів. ». 

• підпункт 6.2.1. викласти у новій редакції, а саме: 

«6.2.1. лікуванням онкологічних захворювань (проведення операції, 

хіміотерапії чи опромінення, придбання онкопрепаратів) гострого інфаркту 

міокарда, гострого порушення мозкового кровообігу,  проведення операцій на 

серці та операцій на хребті чи по заміні суглобів»;  

• абзац 1 пункту 7 викласти в наступній редакції:  

«Комісія розглядає питання щодо надання одноразової адресної грошової  

допомоги у випадках  зазначених у п. 6.1.-6.2. та 6.4-6.7 при наявності :» 

• абзац 8 пункту 7 після слів та цифр «підпунктами 6.2.1, 6.2.2., 6.2.3.,» 

доповнити словами « та 6.6., а у разі придбання онкопрепаратів довідки з 

лікувальних закладів про необхідність придбання цих препаратів та квитанцій 

чи чеків по їх придбанню;»; 

• доповнити пункт 7 абзацом 11 наступного змісту: 

«- у разі звернення за наданням матеріальної допомоги відповідно до п. 6.6: 

- довідка з військової частини про знаходження громадянина на військовій  

службі в зоні АТО та  ксерокопія свідоцтва про народження громадянина, який 

знаходяться на військовій службі в зоні АТО – для оформлення допомоги 

матір’ю або батьком, ксерокопія свідоцтва про шлюб – для оформлення 

допомоги дружиною або чоловіком;»  у зв’язку з цим абзаци 11,12,13 пункту 7 

вважати абзацами 12, 13, та 14 відповідно; 

• абзац  4 пункту 10  викласти у новій редакції: 

Розмір одноразової адресної грошової допомоги у випадках зазначених у п. 

6.2. залежить  від конкретних обставин, що склалися у заявника та рівня 

забезпеченості сім'ї, але не може бути вищим у випадках зазначених у 

підпункті 6.2.1 за  3000 грн.  (три тисячі грн.), у підпунктах 6.2.2. за 2000 грн. 

(дві тисячі грн.), у підпунктах 6.2.3.та 6.2.4 за 1000  грн. (одна тисяча грн.).». 

• доповнити пункт 11 новим абзацом: 

«Розмір одноразової адресної грошової допомоги у випадках зазначених у п. 

6.7. залежить від конкретних обставин, що склалися у сім’ї пенсіонерів та/або 

інвалідів та рівня забезпеченості сім'ї, але не може бути вищим ніж 400 грн. 

(чотириста грн.).» 

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

питань планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального 

захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова 

комісії – Сілаєва В.А.).  

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                                  Д.М. Діхтяр  


