
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         ХХІV сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

08 червня 2017 р.        № 443-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 мало захищеним 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 доповнити абзацом наступного змісту: 

«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 розмір прожиткового 

мінімуму, встановленого законодавством України у 1,5 та більше рази, на 

одну особу в розрахунку на місяць одноразова адресна грошова допомога не 

надається. »; 

- доповнити пункт 6 підпунктами 6.5  та 6.6 такого змісту: 

«6.5  скрутним матеріальним становищем інваліда війни, учасника бойових 

дій, громадянина, який перебуває на військовій службі в зоні проведення 

АТО (у разі неможливості звернення громадянина, у зв’язку з тим що він 

знаходиться у зоні проведення АТО, за матеріальною допомогою може 

звернутися один із членів сім’ї громадянина (заявником може бути мати, 

або батько, або дружина, або чоловік); 

6.6 пораненням в зоні проведення антитерористичної операції  

громадянина, який перебуває на військовій службі в зоні проведення АТО 

(у разі неможливості звернення громадянина, у зв’язку з тим що він 

знаходиться у зоні проведення АТО або у госпіталі, за матеріальною 

допомогою може звернутися один із членів сім’ї громадянина (заявником 

може бути мати, або батько, або дружина, або чоловік).»; 

- у першому реченні пункту 7 слова: «та 6.4» замінити на слова: «та 6.4-6.6»; 



- доповнити перший абзац пункту 7 наступним реченням: 

«- у разі звернення за наданням матеріальної допомоги відповідно до п. 6.5: 

- ксерокопія  посвідчення  інваліда війни або учасника бойових дій, або 

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 пункті 9 слова: «Ощадбанку» замінити на слова:  «відділенні банку»;  

- абзац перший пункту 10 після слів: «п. 6.2» доповнити словами «та п. 6.5»; 

- доповнити пункт 10 наступним абзацом: 

«Розмір допомоги у випадках  зазначених у п. 6.6 встановлюється в розмірі 2000 

грн. (дві тисячі 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  

 
 

 

 


