
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         ХХХІІ сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

21 грудня 2017 р.        № 566 -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: 

• підпункт 6.2. викласти у новій редакції, а саме: 

«лікуванням: 

6.2.1. лікуванням онкологічних захворювань (проведення операції, 

хіміотерапії чи опромінення);  

6.2.2. лікуванням з хірургічним втручанням (проведення операцій); 

6.2.3. стаціонарним лікуванням; 

6.2.4. на придбання тест - смужок для глюкометру та шприців для дітей 

хворих на цукровий діабет;»; 

• у пункті 7: 

- слова: «(в разі надання матеріальної допомоги на лікування), квитанції про 

закупівлю медикаментів чи сплату благодійного внеску чи інше,» замінити на 

слова: «у випадку передбаченому у підпункті 6.2.4. та виписки із історії хвороби 

чи епікриз у випадках передбачених підпунктами 6.2.1, 6.2.2., 6.2.3.»; 

- слова: «За наданням допомоги на лікуванням онкологічних захворювань чи 

лікуванням  з хірургічним втручанням особа може звертатися протягом  шести 

місяців після проведення хіміотерапії чи опромінення, операції» замінити на 

слова «За наданням допомоги на лікування передбачених підпунктами 6.2.1. та 

6.2.2. особа може звертатися протягом 12 місяців  після виписки з лікувального 

закладу, а у випадках передбачених підпунктом 6.2.3. протягом 6 місяців  після 

виписки з лікувального закладу.»; 

• у абзаці першому пункту 10 вилучити слова «п. 6.2. та»; 



• доповнити пункт 10 абзацом наступного змісту: «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  2000 грн.  (дві 

тисячі грн.), у підпунктах 6.2.2. та 6.2.4 за 1000  грн. (одна тисяча грн.), у  

підпункті 6.2.3. за 500 грн. (п’ятсот 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  

 

 

 

 

 

 

 

 


