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РІШЕННЯ 
 

№VIІI/6/0                                                                                            від 05 березня 2021 року 

Про затвердження Положення про 

порядок надання одноразової 

матеріальної (фінансової) допомоги 

малозабезпеченим громадянам, які 

опинилися у скрутній життєвій 

ситуації і проживають на території 

Збаразької громади 

 

 

 З метою надання матеріальної (фінансової) допомоги малозабезпеченим 

громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, осіб які брали участь в 

антитерористичній операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час 

проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей 

Героїв Небесної Сотні, керуючись рішенням Збаразької міської ради «Про 

затвердження Програми соціальної  підтримки малозахищених верств населення 

“Турбота” Збаразької міської ради на 2021-2025 роки» №____ від 05.03.2021 року та 

ст. 25, 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

ВИРІШИЛА 

 

1. Затвердити Положення про порядок надання одноразової матеріальної 

(фінансової) допомоги малозабезпеченим громадянам, які опинилися у скрутній 

життєвій ситуації і проживають на території Збаразької громади. 

2. Вважати такими, що втратив чинність пункт 2, рішення сесії міської ради 

сьомого скликання від 12.10.2020 р. №VІІ/42/5 “Про затвердження Положення про 

порядок надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги 

малозабезпеченим громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації і 

проживають на території м. Збараж”. 

 

  

 

 

 

Міський голова Збаража                      Р.С. Полікровський 



 

Додаток 1 

до рішення сесії міської ради 

від 05.03.2021р. №VІІІ/6/5 

 

Положення 

про порядок надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги 

малозабезпеченим громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації і 

проживають на території Збаразької громади. 

 

 Дане Положення встановлює правові й організаційні основи надання 

одноразової матеріальної (фінансової) допомоги малозабезпеченим родинам, 

самотнім громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, учасникам 

антитерористичної операції (далі АТО) та/або операції об'єднаних сил (далі - ООС) 

в Донецькій та Луганській областях (у разі загибелі осіб під час захисту цілісності 

України беручи участь у АТО та/або в ООС - їх сім'ям). 

 Положення розроблене відповідно до Конституції України, закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного Кодексу України. 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1 У даному Положенні під матеріальною (фінансовою) допомогою 

розуміється надання малозабезпеченим родинам чи самотнім громадянам, які 

опинилися у скрутній життєвій ситуації, а також громадянам, які є учасниками АТО 

та/або ООС (у разі загибелі осіб під час захисту цілісності України беручи участь у 

АТО та/або в ООС - їх сім'ям), фінансової допомоги за рахунок коштів міського 

бюджету Збаража. 

 1.2 Підставою для надання матеріальної (фінансової) допомоги є письмове 

звернення (заява) громадянина та інші документи передбачені даним Положенням. 

 1.3 Матеріальна допомога надається не більше ніж один раз на рік (в окремих 

випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається вдруге). 

 1.4 Під грошовою допомогою, яка надається жителям Збаразької громади за їх 

особистими зверненнями в міську раду, маються на увазі такі види допомоги: 

1.4.1 Громадянам, які є учасниками АТО та/або ООС (Донецька та Луганська 

область) - одноразово; 

1.4.2 Громадянам, які були мобілізовані до Збройних сил України, або добровільно 

вступили до Національної гвардії України, що стали на захист цілісності України, та 

повернулись із зони АТО та/або ООС (Донецька та Луганська область) у разі надання 

підтверджуючих документів, що захворювання виникло під час проходження 

служби; 

1.4.3 Сім'ям, члени яких були мобілізовані до Збройних сил України, або добровільно 

вступили до Національної гвардії України та загинули під час захисту цілісності 

України беручи участь у АТО та/або в ООС (Донецька та Луганська області), 

одноразово на поховання загиблої особи; 

1.4.4 Малозабезпеченим родинам чи самотнім громадянам, які опинилися в скрутній 

життєвій ситуації: у разі тривалого лікування та інших особливих обставин; 



1.4.5 На часткове відшкодування витрат на поховання непрацюючих громадян, що не 

досягли пенсійного віку; 

1.4.6 Матеріальна (фінансова) допомога громадянам громади, які потерпіли від 

наслідків пожежі - зазнали втрат чи пошкодження житла, майна; 

1.4.7 Сім'ям, члени яких були мобілізовані до Збройних сил України, або добровільно 

вступили до Національної гвардії України та загинули під час захисту цілісності 

України беручи участь у АТО та/або в ООС (Донецька та Луганська області) 

 

ІІ. РОЗМІР МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

 2.1 Розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим родинам чи самотнім 

громадянам, які опинилися в скрутній життєвій ситуації визначається, виходячи з 

обставин, що склалися, з врахуванням рівня забезпеченості сім’ї та в межах 

виділених міським бюджетом асигнувань відповідно до затверджених Програм. 

Матеріальна допомога виділяється в грошовому вигляді в розмірі від 100 до 1000 

гривень. 

 2.2 На часткове відшкодування витрат на поховання непрацездатних громадян 

допомога надається у розмірі 1000 гривень (Постанова Кабінету Міністрів України 

№ 637 від 25.07.1997р.). 

 2.3 Допомога на лікування особам, які були мобілізовані до Збройних сил 

України або добровільно вступили до Національної гвардії України, що стали на 

захист цілісності України та повернулись із зони АТО та/або ООС надається у разі 

надання заявником підтверджуючих документів про те, що захворювання виникло 

під час проходження служби , у розмірі, що не перевищує 1000 гривень. 

 2.4 Матеріальної допомога для учасників антитерористичної операції та/або 

ООС виділяється одноразово в розмірі, що не перевищує 1000 гривень. 

 2.5 Сім'ям, члени яких були мобілізовані до Збройних сил України або 

добровільно вступили до Національної гвардії України та загинули під час захисту 

цілісності України беручи участь у АТО та/або в ООС — у розмірі до 5000 гривень 

одноразово на поховання загиблої особи. 

 2.6 Матеріальна (фінансова) допомога громадянам громади, які потерпіли від 

наслідків пожежі - зазнали втрат чи пошкодження житла, майна - у розмірі до 5000 

гривень. 

 2.7 Сім'ям, члени яких були мобілізовані до Збройних сил України або 

добровільно вступили до Національної гвардії України та загинули під час захисту 

цілісності України беручи участь у АТО та/або в ООС — у розмірі 10000 гривень 

щорічно. 

 2.8 На транспортні видатки хворим нефрологічного профілю на гемодіаліз — 

у розмірі, що не перевищує 15000 гривень. 

 

 

ІІІ. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ЗА МАТЕРІАЛЬНОЮ ДОПОМОГОЮ 

 

 3.1 Питання надання допомоги розглядається на підставі звернень громадян, 

громадських організацій (ветеранів, інвалідів, чорнобильців та інших) щодо надання 

допомоги. 



 Від імені малозабезпеченої родини, що потрапила у скрутну життєву ситуацію, 

із заявою вправі звернутися будь-який дієздатний член цієї родини. 

 Від імені малолітніх і неповнолітніх громадян, а також громадян, визнаних 

судом недієздатними чи обмежено дієздатними, заява подається їхніми законними 

представниками. 

 Від імені громадян, що знаходяться на надомному обслуговуванні, із заявою 

вправі звернутися директор територіального центру, що здійснює обслуговування 

людей даної категорії. 

 3.2 У заяві повинні бути зазначені обставини, які сприяли зверненню за 

матеріальною допомогою. 

 

 3.2.1 До заяви про надання одноразової матеріальної (фінансової) 

допомоги громадянам, які є учасниками АТО та/або ООС (Донецька та 

Луганська область) додаються такі документи: 

1. Заява встановленого зразка на ім'я міського голови; 

2. Копія паспорта громадянина України; 

3. Копія ідентифікаційного номера; 

4. Копія посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 

5. Копія довідки, виданої та скріпленої печаткою уповноважених органів, зокрема: 

Міністерства оборони України (військовими комісаріатами, військовими частинами 

тощо), міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, державної 

прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби з 

надзвичайних ситуацій тощо або їх територіальними органами про участь в 

антитерористичній операції (для учасників АТО) або копія довідки про участь особи 

у здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпечення їх здійснення (для учасників ООС); 

6. Довідка з банку про відкритий розрахунковий рахунок (за наявності). 

 

 3.2.2 До заяви про надання матеріальної (фінансової) допомоги 

громадянам, які були мобілізовані до Збройних сил України або добровільно 

вступили до Національної гвардії України, що стали на захист цілісності 

України, та повернулись із зони АТО та/або ООС (Донецька та Луганська 

область) у разі надання підтверджуючих документів, що захворювання виникло 

під час проходження служби додаються такі документи: 

1. Заява встановленого зразка на ім'я міського голови; 

2. Копія паспорта громадянина України; 

3. Копія ідентифікаційного номера; 

4. Копія довідки, що підтверджує мобілізацію до Збройних сил України, 

Національної гвардії України, що стали на захист цілісності України в зоні АТО 

та/або в ООС; 

5. Копія довідки про отримання травми, каліцтва чи будь-якого ушкодження здоров'я 

в зоні АТО та/або в ООС; 

6. Копія посвідчення учасника бойових дій.(за наявності); 

7. Довідка з банку про відкритий розрахунковий рахунок (за наявності). 



 

 3.2.3 До заяви про надання матеріальної (фінансової) допомоги сім'ям, 

члени яких були мобілізовані до Збройних сил України або добровільно 

вступили до Національної гвардії України та загинули під час захисту цілісності 

України беручи участь у АТО та/або в ООС (Донецька та Луганська область) 

на поховання загиблої особи додаються такі документи: 

1. Заява встановленого зразка на ім'я міського голови; 

2. Копія паспорта громадянина України; 

3. Копія ідентифікаційного номера; 

4. Копія довідки, що підтверджує мобілізацію до Збройних сил України, 

Національної гвардії України, що стали на захист цілісності України в зоні АТО 

та/або в ООС; 

5. Свідоцтво про смерть; 

6. Копія посвідчення учасника бойових дій.(за наявності); 

7. Довідка з банку про відкритий розрахунковий рахунок (за наявності). 

 

 3.2.4. До заяви про надання матеріальної (фінансової) допомоги 

малозабезпеченим родинам чи самотнім громадянам, які опинилися в скрутній 

життєвій ситуації: у разі тривалого лікування та інших особливих обставин 

додаються такі документи: 

1. Заява встановленого зразка на ім'я міського голови; 

2. Копія паспорта громадянина України (заявника, законного представника); 

3. Копія ідентифікаційного номера; 

4. Копія висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної 

комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення 

інвалідності; медична довідка (або її копія); 

5. Копія свідоцтва про народження дитини-інваліда (для отримання матеріальної 

допомоги на лікування дитини-інваліда); 

6. Довідка про склад сім'ї; 

7. Довідки про доходи членів сім'ї протягом не менше трьох останніх місяців; 

8. Інші документи, що підтверджують наявність соціальних пільг (пенсійне 

посвідчення, посвідчення інваліда, посвідчення ветерана праці, дитини війни, 

учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та ін.); 

9. Довідка з банку про відкритий розрахунковий рахунок (за наявності). 

 

 3.2.5 До заяви про надання матеріальної (фінансової) допомоги на 

часткове відшкодування витрат на поховання непрацюючих громадян, що не 

досягли пенсійного віку додаються такі документи: 

1. Заява встановленого зразка на ім'я міського голови; 

2. Копія паспорта громадянина України (заявника); 

3. Копія ідентифікаційного номера; 

4. Копія свідоцтва про смерть; 

5. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (оригінал); 

6. Довідка зі Збаразького районного центру зайнятості (про те, що померлий не стояв 

на обліку); 



7. Довідка з Управління Пенсійного фонду України в Збаразькому районі (про 

неотримання пенсії померлим); 

8. Довідка про те, що померла особа не працювала; 

9. Довідка з банку про відкритий розрахунковий рахунок (за наявності). 

 

 3.2.6 До заяви про надання матеріальної (фінансової) допомоги жителям 

Збаразької громади, які потерпіли від наслідків пожежі - зазнали втрат чи 

пошкодження житла, майна додаються такі документи: 

1. Заява встановленого зразка на ім'я міського голови; 

2. Копія паспорта громадянина України (заявника); 

3. Копія ідентифікаційного номера; 

4. Акт про пожежу з підпорядкованої державної пожежно-рятувальної частини, 

управління ДСНС України у Тернопільській області; 

5. Довідка з банку про відкритий розрахунковий рахунок (за наявності). 

 

 3.2.7 До заяви про надання матеріальної (фінансової) допомоги сім'ям, 

члени яких були мобілізовані до Збройних сил України або добровільно 

вступили до Національної гвардії України та загинули під час захисту цілісності 

України беручи участь у АТО та /або в ООС (Донецька та Луганська області) 

додаються такі документи: 

1. Заява встановленого зразка на ім'я міського голови; 

2. Копія паспорта громадянина України; 

3. Копія ідентифікаційного номера; 

4. Копія довідки, що підтверджує мобілізацію до Збройних сил України, 

Національної гвардії України, що стали на захист цілісності України в зоні АТО 

та/або в ООС; 

5. Свідоцтво про смерть (копія); 

6. Копія посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 

7. Довідка з банку про відкритий розрахунковий рахунок (за наявності). 

3.3 Заява реєструється у відділі охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької 

міської ради і попередньо розглядається комісією з питань надання матеріальної 

допомоги населенню Збаразької територіальної громади. 

3.3.1 Комісія з розгляду питань надання матеріальної допомоги населенню 

Збаразької територіальної громади (далі — Комісія) є консультативно-дорадчим 

органом при виконавчому комітеті Збаразької міської ради. 

3.3.2. Комісія утворюється з метою розгляду звернень громадян щодо надання 

матеріальної грошової допомоги та визначення сум матеріальної грошової допомоги 

заявникам, які звернулися з відповідною заявою. 

3.3.3. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується розпорядженням 

міського голови. 

 Комісія вправі здійснювати розгляд заяв громадян в разі присутності на 

засіданні більше 2/3 представників її кількісного складу. Рішення Комісії щодо 

надання пропозицій  виконавчому комітету про надання допомоги, повинно бути 

проголосоване більшістю від складу присутніх членів Комісії. 



 За результатами попереднього розгляду Комісією заяв та наданих даною 

Комісією пропозицій, виконавчий комітет на черговому засіданні приймає рішення 

щодо виплати допомоги, або про відмову з підстав, передбачених даним 

Положенням та нормами чинного законодавства на час розгляду звернення. 

 

ІV. ПОРЯДОК НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

 

4.1 Виплати заявникам здійснюються за кошти передбачені на заходи програми 

соціальної  підтримки малозахищених верств населення “Турбота”. 

4.2 Матеріальна допомога виплачується через відділ охорони здоров’я та 

соціального захисту Збаразької міської ради, поштовим переказом, або шляхом 

зарахування на розрахункові рахунки відкриті в банках (за наявності). Відповідно до 

пункту 4.3.1 статті 4 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” допомога 

не підлягає оподаткуванню. 

 

V. ВІДМОВА В ПРИЗНАЧЕННІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

 

5.1 У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено на підставі: 

 

 - надання заявником неповного пакету документів, або надання недостовірних 

даних; 

 - якщо особа не проживає та не зареєстрована на території Збаразької громади; 

 - недостатня кількість коштів у міському бюджеті; 

 - недостатня кількість голосів під час голосування на засіданні виконавчого 

комітету, або сесії міської ради; 

- повторне звернення громадянина в одному календарному році (в окремих випадках, 

в особливо гострих життєвих ситуаціях звернення розглядається вдруге), а також  в 

інших випадках передбачених даним положенням. 

 

 

 

Міський голова Збаража                   Р.С. Полікровський 

 

 


