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Додаток 1 

                                                                            до рішення виконкому 

                                                                                      від 18 лютого 2021 р.№24. 

 

СКЛАД 

постійно діючої комісії з питань надання одноразової грошової матеріальної 

допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах  

та іншим категоріям громадян 

 

Пашистий Ігор Олексійович, заступник міського голови з питань діяльності   

виконавчих органів ради, голова комісії. 

Внученко Марина Олександрівна, начальник відділу соціального захисту         

Гайсинської міської ради, заступник голови комісії. 

Овод Катерина Олександрівна, завідуюча відділенням соціальної допомоги  

вдома КУ «Центр  надання соціальних послуг Гайсинської міської ради», 

секретар комісії.  

Членів комісії: 

Гукало Алла Іванівна, начальник УДКСУ у Гайсинському районі Вінницької  

області, член  постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, 

планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва; 

Кучеренко Олександр Степанович, начальник відділу з юридичних питань та 

в  справах неповнолітніх міської ради; 

Гребенюк Наталія Павлівна, головний спеціаліст бюджетного відділу     

фінансового управління Гайсинської міської ради; 

Олійник Микола Олексійович, голова постійної комісії міської ради з питань  

охорони здоров’я, санітарного нагляду та  соціального захисту населення; 

Максимчук Олександра Олександрівна, член постійної комісії міської ради  

з  питань регуляторної політики, законності,  правопорядку,  депутатської 

діяльності, етики та боротьби з корупцією; 

Мякуш Володимир Володимирович – депутат Гайсинської міської ради 8   

скликання.  

 

 Секретар виконавчого комітету                                       А.П.Філімонов 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

                                                                            до рішення виконкому 

                                                                                      від 18 лютого 2021 р.№24. 
 

 

Положення 

про комісію з питань надання одноразової грошової матеріальної допомоги 

громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах  та іншим 

категоріям громадян  Гайсинської міської територіальної громади 

 

1.Загальні положення 

 1.1. Комісія з питань надання одноразової грошової матеріальної 

допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах  та 

іншим категоріям громадян  Гайсинської міської територіальної громади 

створена для розгляду та вирішення питань надання одноразової грошової 

допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

 1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні» цим Положенням та іншими 

нормативно-правовими актами. 

       1.3. Головним розпорядником коштів є відділ соціального захисту 

Гайсинської міської ради. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є 

КУ «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради.  

 

2. Завдання та функції комісії 

 2.1.Комісія розглядає питання щодо: 

- надання одноразової грошової допомоги громадянам Гайсинської міської 

територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах та 

інших категорій громадян. 

 

3.Організація роботи комісії 

3.1. Комісія проводить засідання в міру необхідності. Засідання комісії 

вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 складу 

комісії. Рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх членів комісії та 

оформляються протоколом. 

3.2. Контроль за діяльністю комісії здійснює Гайсинський міський голова. 

 

4.Умови надання одноразової грошової допомоги громадянам 

Гайсинської міської територіальної громади. 

        4.1. Одноразова грошова допомога надається хворим громадянам, членам 

сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, особам, потерпілим 

внаслідок пожежі чи стихійного лиха, сім’ям осіб, члени яких беруть ( брали) 

участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України,  а  також сім’ям загиблих та поранених під час антитерористичної 

операції на сході України, громадянам України, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, 

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення або особі, яка зобов’язалася поховати померлого та в інших 

особливих обставинах. 



 

          4.2. Одноразова грошова допомога надається на підставі звернень осіб та 

акту обстеження матеріально-побутових умов. До заяви додаються: 

- довідка з лікувального закладу про необхідність лікування чи операції; 

- копія акта з пожежної частини про пожежу; 

- інші  підтверджуючі документи обставин, в яких опинився заявник; 

- ксерокопія паспорта заявника (сторінки 1-4, а також сторінки з відміткою 

про реєстрацією місця проживання); 

-  ксерокопія довідки заявника про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть 

для отримання допомоги на поховання; 

- довідка з Державної податкової служби, що не перебували на обліку як 

суб’єкт підприємницької діяльності; 

- довідка з Центру зайнятості, що не знаходились на обліку; 

- довідка про здійснення поховання за власний рахунок; 

- ксерокопія свідоцтва про смерть;  

- заява – згода на обробку персональних даних. 

    Одноразова грошова допомога сім’ям осіб, які загинули внаслідок 

трагічних подій або військових дій, надається на підставі звернень членів сімей 

загиблих, які підтверджують факт загибелі. 

     4.3. Виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась 

поховати померлого, надається допомога на поховання померлого (померлої): 

- аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого 

навчального закладу І-ІV рівня акредитації, що навчається за денною формою, 

учня професійно-технічного навчального закладу, якщо померлий не 

утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування; особи, яка перебувала на утриманні 

зазначених осіб; 

- дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що не 

застрахований в системі загальнообов’язкового державного соціального  

страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України „Про державну 

допомогу з дітьми”; 

- особи, не застрахованої в системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до 

Закону України „Про державну допомогу з дітьми” або Закону України „Про 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; 

- особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не 

перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна; 

- особи, яка не має права на призначення пенсії або державної соціальної 

допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”; 

4.4. Комісія за розглядом звернення ухвалює рішення про надання допомоги 

та її обсяг або вмотивовану відмову, яке оформляється протоколом. 
4.5. Одноразова грошова допомога надається заявнику один раз на рік. У 

виняткових випадках, якщо виникли додаткові обставини, допомога може 

бути надана двічі на рік. 



              4.6. Виплата грошової допомоги здійснюється після прийняття рішення 

про призначення допомоги та надходження коштів на рахунки.   
 

5. Виплата допомоги. 

         5.1. Видатки, пов’язані з наданням допомоги, здійснюються у межах 

коштів передбачених в місцевому бюджеті. Обсяг видатків встановлюється 

рішенням сесії Гайсинської міської ради про бюджет на відповідний рік. 

Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням 

допомоги, та проведення таких виплат громадянам здійснюються у межах 

асигнувань відповідно до помісячного розпису видатків місцевого бюджету. 

       5.2. Виплата допомоги здійснюється   КУ «Центр надання соціальних 

послуг» через банківські установи.  

      5.3.  КУ «Центр надання соціальних послуг» забезпечує повідомлення 

одержувачів про порядок виплати допомоги. 

 

6. Звітність. 

6.1.Фінансова звітність про використання коштів складається КУ «Центр 

надання соціальних послуг»  і  подається в установленому порядку. 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                       А.П.Філімонов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

                                                                            до рішення виконкому 

                                                                                      від 18 лютого 2021 р.№24. 

                                         

ПОЛОЖЕННЯ 

про використання коштів  комісією з питань надання одноразової грошової 

матеріальної допомоги громадянам ,які опинились в складних життєвих 

обставинах та іншим категоріям громадян 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про використання коштів  для надання одноразової 

грошової матеріальної допомоги громадянам ,які опинились в складних життєвих 

обставинах та іншим категоріям громадян  (далі – Положення) розроблене з 

метою упорядкування її виплати. 

1.2. Положення визначає загальні організаційні та процедурні засади 

надання грошової допомоги громадянам Гайсинської міської територіальної 

громади, які її потребують. 
 

2. Умови і порядок надання грошової допомоги 

2.1. Грошова допомога є одним з видів соціальної допомоги і виплачується 

за рахунок коштів міського бюджету, головним розпорядником яких є  відділ 

соціального захисту Гайсинської міської ради. 

2.2. Грошова допомога надається громадянам, які тривалий час хворіють, у 

сім'ях яких склалися (з незалежних від них причин) обставини, внаслідок чого 

вони потребують такої допомоги та на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов’язалася поховати померлого та в 

інших особливих обставинах. 

2.3. Для отримання грошової допомоги громадянин подає  заяву на ім’я 

голови міської ради,   в  якій   вказує   обставини,   що   спонукали   його   до 

звернення за допомогою. 

До заяви додаються: 

- довідка з лікувального закладу про необхідність лікування чи операції; 

- копія акта з пожежної частини про пожежу; 

- інші  підтверджуючі документи обставин, в яких опинився заявник; 

- ксерокопія паспорта заявника (сторінки 1-4, а також сторінки з відміткою 

про реєстрацією місця проживання); 

-  ксерокопія довідки заявника про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть 

для отримання допомоги на поховання; 

- довідка з Державної податкової служби, що не перебували на обліку як 

суб’єкт підприємницької діяльності; 

- довідка з Центру зайнятості, що не знаходились на обліку; 

- довідка про здійснення поховання за власний рахунок; 

- ксерокопія свідоцтва про смерть;  

- заява – згода на обробку персональних даних. 



    Одноразова грошова допомога сім’ям осіб, які загинули внаслідок 

трагічних подій або військових дій, надається на підставі звернень членів сімей 

загиблих, які підтверджують факт загибелі. 

2.4. Грошова допомога надається з врахуванням  статті 165 Податкового 

кодексу України. 

2.5. Розмір грошової допомоги, що може надаватися комісією з 

одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинились в 

складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян протягом одного 

календарного року, не повинен перевищувати 5 прожиткових мінімумів для 

відповідної категорії осіб (на момент подачі заяви).  

Розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення або особі, яка зобов’язалася поховати померлого становить 1000 

(одна тисяча) гривень. 

2.6.На підставі отриманих документів,  комісія оформляє протокол про 

надання грошової допомоги заявнику (зразок додається). Протокол та 

підтверджуючі документи передаються   до  комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради . 

2.7. Виплата    грошової   допомоги    здійснюється   бухгалтерією 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської 

ради через    відповідні банківські установи. 

2.8. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» 

Гайсинської міської ради  інформує відділ соціального захисту Гайсинської 

міської ради про використання виділених коштів відповідно до протоколів. 

 

3. Фінансування 

3.1  Обсяг коштів  затверджується рішенням сесії Гайсинської міської ради 

про бюджет на відповідний рік. 

3.2 Залишок невикористаних коштів, що сформувався станом на 31 грудня 

відповідного року, повертається до міського бюджету.  

 

 

        Секретар виконкому                                                         А.П.Філімонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до Положення про 

використання коштів 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
                                          ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

                             Гайсинська міська рада Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                       

ПРОТОКОЛ  
засідання комісії з питань надання одноразової грошової матеріальної допомоги 

громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим 

категоріям громадян 

 

від “____” ___________ 20____ року                                           №______. 

 

 

Голова комісії                                                 /_____________________________/ 

                                                                                  (прізвище та ініціали) 

Заступник голови комісії                             /_____________________________/ 

        (прізвище та ініціали) 

Секретар комісії                                           /_____________________________/ 

        (прізвище та ініціали) 

 

Присутні члени комісії: 

__________________________________________________________________. 

                                           ( їх прізвища та ініціали) 

Відсутні члени комісії 

__________________________________________________________________. 

                                                       ( їх прізвища та ініціали) 

Запрошені 

__________________________________________________________________. 

                                               ( їх прізвища та ініціали) 

 

                                         ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

( і так далі ) 

 



 

 

                                                                                            Продовження додатку до       

                                                                                            Положення 

 

1. СЛУХАЛИ: _____________________________________________________ 

                  (назва питання, ініціали і прізвище доповідача, короткий   

                   зміст доповіді). 

 

                                                                          

ВИСТУПИЛИ:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ВИРІШИЛИ:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

І так далі: 

 

Голова комісії                    _____________                     __________________ 

                    (підпис)             (ініціали, прізвище) 

Секретар комісії                 _____________                      ___________________ 

                   (підпис)                         (ініціали, прізвище) 

 

Примітка: Якщо засідання комісії (в разі відсутності  голови комісії) веде 

заступник голови комісії або секретар комісії то про це зазначається на початку 

і в кінці протоколу на місці записів “Голова комісії” зазначається “Головуючий 

на засіданні комісії”.  

      Протокол комісії і прийняті рішення на комісії підписується головою комісії 

або головуючим на засіданні комісії та секретарем комісії. В разі необхідності 

протокол можуть підписувати всі члени комісії. 

      Нумерація протоколів у межах календарного року. 

 
 

 

Секретар виконавчого комітету                                     А.П.Філімонов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


