
Додаток № 2 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                             рішенням Кушугумської 

           селищної ради від 04.02.2021р  

№ 9 
 

Порядок надання одноразової грошової допомоги  

окремим категоріям громадян, які зареєстровані та проживають у 

населених пунктах Кушугумської територіальної громади за рахунок 

коштів Програми соціальної підтримки окремих категорій населення 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької 

області «Назустріч людям» на 2021 рік 

 
Цей Порядок визначає механізм надання адресної грошової допомоги (далі 

- допомога) окремим категоріям громадян, що зареєстровані та проживають на 

території Кушугумської  територіальної громади Запорізького району 

Запорізької області, це такі як: 

- внутрішньо переміщені особи -77; 

- жінки та чоловіки похилого віку-4538; 

- самотні матері/батьки -411; 

- особи з інвалідністю-301;  

- воїни – інтернаціоналісти-31; 

- ветеранів ВВВ та прирівнені до них особи- 48; 

- вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби-4; 

- ліквідатори аварії на ЧАЕС-31; 

- учасники ООС/АТО-201; 

- жінки, які мають  почесне звання «Мати - героїня» -6; 

- багатодітні сім’ї-145; 

- діти війни-750; 

- ветерани праці-124; 

- одиноко проживаючі, непрацездатні жінки та чоловіки-429; 

- малозабезпечені особи-84 

- жінки та чоловіки, які опинилися в складних життєвих обставинах-35. 

Одноразова грошова допомога є одним з видів соціальної допомоги і 

виплачується за рахунок коштів селищного бюджету, виділених на виконання 

Програми «Назустріч людям». 
Одноразова грошова допомога надається громадянам, зареєстрованим у 

населених пунктах Кушугумської селищної ради, з урахуванням доходу 

заявника, його майнового стану та отримуваних згідно з чинним законодавством 



пенсій, державних допомог, компенсацій та одноразової грошової допомоги з 

інших джерел. 
Одноразова грошова допомога надається зазначеним громадянам, якщо 

розмір середньомісячного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за останні 

шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує прожиткового 

мінімуму, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України» на 

відповідний рік. 
В окремих випадках одноразова грошова допомога може бути надана без 

врахування розміру середньомісячного доходу сім'ї. 
Одноразова грошова допомога надається громадянину один раз протягом 

календарного року за рішенням виконавчого комітету з місцевого бюджету. 

Допомога надається у разі тривалої хвороби, при потребі у тривалій 

невідкладній медичній допомозі, малозабезпеченим сім’ям, особам звільненим з 

місць позбавлення волі, іншим соціальним верствам населення, якщо розмір 

доходу, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових 

мінімумів відповідної категорії громадян. 

В окремих нагальних випадках допомога надається без урахування 

отриманого доходу за умови подання особою, яка її потребує, відповідних 

документів, що підтверджують перебування її в складних життєвих обставинах, 

наслідки яких вона не може подолати самостійно (висновок медичного закладу 

щодо стану здоров’я, інші документи, що підтверджують складні життєві 

обставини, внаслідок непередбачених подій надзвичайного характеру: 

землетруси, пожежі, повені, оповзні, інші стихійні лиха, вибухи, війна або 

військові дії та інше). 

Надання допомоги здійснюється за письмовими зверненнями громадян до 

Кушугумської селищної ради. 

Одноразова адресна грошова допомога надається на підставі надання 

наступних документів до заяви: 

 

1. При зверненні із заявою про надання одноразової адресної грошової 

допомоги на реабілітацію у зв’язку із важкою хворобою у разі, коли це лікування 

не фінансувалося за рахунок коштів, передбачених іншими цільовими 

програмами селищної ради, обласних чи державних програм: копії паспорту, 

копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідки із селищної 

ради про реєстрацію та фактичне місце проживання, довідки з лікувального 

закладу в поточному році, акту обстеження матеріально – побутових умов (для 

осіб працездатного віку необхідно вказати інформацію про те чи працює або не 

працює заявник), довідки про доходи, довідки про відкриття рахунку для 

соціальних виплат з банку. 

 

 

 



2. При зверненні особи із заявою про надання одноразової адресної 

грошової допомоги з причини вимушеного переселення з тимчасово окупованої 

території України, які приживають на території Кушугумської територіальної 

громади та зареєстровані в регіональному штабі з питань соціального 

забезпечення: копії паспорту, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного 

номеру, довідки із селищної ради про реєстрацію та фактичне місце проживання, 

копії довідки про реєстрацію як внутрішньо переміщеної особи, акту обстеження 

матеріально – побутових умов (для осіб працездатного віку необхідно вказати 

інформацію про те чи працює або не працює заявник), довідки про відкриття 

рахунку для соціальних виплат з банку. 

 

3. При зверненні особи із заявою про надання одноразової адресної 

грошової допомоги як такій, що демобілізувалась з зони ООС: копії паспорту, 

копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідки із селищної 

ради про реєстрацію та фактичне місце проживання, копії посвідчення учасника 

бойових дій, довідки про відкриття рахунку для соціальних виплат з банку. 

 

4. Для отримання одноразової адресної грошової допомоги воїнам- 

інтернаціоналістам до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав (15.02.): копії паспорту, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного 

номеру, довідки із селищної ради про реєстрацію та фактичне місце проживання, 

копії посвідчення учасника бойових дій, довідки про відкриття рахунку для 

соціальних виплат з банку. 

  

5. Для отримання одноразової адресної грошової допомоги ветеранам 

Другої світової війни до Дня визволення села (14.10) копії паспорту, копії 

довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідки із селищної ради про 

реєстрацію та фактичне місце проживання, копії посвідчення учасника бойових 

дій, довідки про відкриття рахунку для соціальних виплат з банку (за наявності). 

 

6. Для отримання одноразової адресної грошової допомоги ліквідаторам 

наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС до Дня Чорнобильської трагедії 

(26.04.): копії паспорту, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, 

довідки із селищної ради про реєстрацію та фактичне місце проживання, копії 

документа, який підтверджує статус ліквідатора наслідків катастрофи на 

Чорнобильській АЕС, довідки про відкриття рахунку для соціальних виплат з 

банку (за наявності). 

 

7. При зверненні із заявою про надання одноразової адресної грошової 

допомоги у разі тривалої хвороби, якщо лікування не фінансувалося за рахунок 

коштів, передбачених іншими цільовими програмами селищної ради, обласних 

чи державних програм, необхідності проведення складного і дорогого лікування 



з хірургічним втручанням: копії паспорту, копії довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номеру, довідки із селищної ради про реєстрацію та фактичне 

місце проживання, довідки з лікувального закладу в поточному році, акту 

обстеження матеріально – побутових умов (для осіб працездатного віку 

необхідно вказати інформацію про те чи працює або не працює заявник), довідки 

про доходи, довідки про відкриття рахунку для соціальних виплат з банку. 

  

8. При зверненні із заявою про надання одноразової адресної грошової 

допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах: копії 

паспорту (за наявності), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру 

(за наявності), довідки із селищної ради про реєстрацію та фактичне місце 

проживання, акту обстеження матеріально – побутових умов (для осіб 

працездатного віку необхідно вказати інформацію про те чи працює або не 

працює заявник), довідки про відкриття рахунку для соціальних виплат з банку. 

 

9. При зверненні із заявою про надання одноразової адресної грошової 

допомоги на придбання побутового обладнання та предметів першої необхідності 

для облаштування побуту в соціальному житлі та житлі, придбаному у власність 

для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа: 

копії паспорту, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідки 

із селищної ради про реєстрацію та фактичне місце проживання, акту 

обстеження матеріально – побутових умов (для осіб працездатного віку 

необхідно вказати інформацію про те чи працює або не працює заявник). 

 

10. При зверненні із заявою про надання одноразової адресної грошової 

допомоги на подолання надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру: копії паспорту, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного 

номеру, довідки із селищної ради про реєстрацію та фактичне місце проживання, 

акту обстеження матеріально – побутових умов (для осіб працездатного віку 

необхідно вказати інформацію про те чи працює або не працює заявник), 

відповідного документу від служби надзвичайних ситуацій, який підтверджує 

факт наявності наслідків природного та техногенного характеру, довідки про 

відкриття рахунку для соціальних виплат з банку. 

 

11. При зверненні із заявою про надання одноразової адресної грошової 

допомоги особам, яким виповнилося  95, 100, 105 років: копії паспорту, копії 

довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідки із селищної ради про 

реєстрацію та фактичне місце проживання, акту обстеження матеріально – 

побутових умов (для осіб працездатного віку необхідно вказати інформацію про 

те чи працює або не працює заявник), довідки про відкриття рахунку для 

соціальних виплат з банку (за наявності). 

 



12. При зверненні із заявою про надання одноразової адресної грошової 

допомоги на поховання, особам, які не досягли пенсійного віку та на день смерті 

ніде не працювали: копії паспорту, копії довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номеру особи, яка звертається за такою допомогою, копії 

свідоцтва про смерть померлої особи, оригіналу Витягу про смерть померлої 

особи, акту обстеження матеріально – побутових умов (для осіб працездатного 

віку необхідно вказати інформацію про те чи працює або не працює заявник), 

довідки про відкриття рахунку для соціальних виплат з банку. 

 

13. При зверненні із заявою про надання одноразової адресної грошової 

допомоги одному із батьків, при народженні двійні, трійні та при усиновленні: 

копії паспорту одного із батьків, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного 

номеру одного із батьків, довідки із селищної ради про реєстрацію та фактичне 

місце проживання одного із батьків, копії свідоцтв про народження дітей, 

довідки про відкриття рахунку для соціальних виплат з банку. 

 

Розмір одноразової адресної грошової допомоги складає: 

          - на реабілітацію у зв’язку із важкою хворобою – від 500,00 грн.; 

- вимушеного переселення з тимчасово окупованої території України, які 

приживають на території Кушугумської територіальної громади (об’єднаної) 

Запорізького району Запорізької області та зареєстровані в регіональному штабі 

з питань соціального забезпечення – 300,00 грн.; 

- які демобілізувались з зони ООС – 1000,00 грн.,  

-воїнам-інтернаціоналістам до Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав (15.02.) – 400 грн.,  

 - ветеранам Другої світової війни до Дня визволення села (14.10.) - 500,00 

грн.;  

-ліквідаторам наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС до Дня 

Чорнобильської трагедії (26.04.) – 800,00 грн.; 

- у разі тривалої хвороби, необхідності проведення складного і дорогого 

лікування з хірургічним втручанням (крім операцій, що були профінансовані за 

рахунок державного  бюджету) – 2 000,00 грн.; 

 - особам, які перебувають у складних життєвих обставинах – 1 000,00 грн.; 

- надання матеріальної допомоги на придбання побутового обладнання та 

предметів першої необхідності для облаштування побуту в соціальному житлі та 

житлі, придбаному у власність для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа – до 49 000,00 грн.; 

           - матеріальна допомога на подолання надзвичайних ситуацій природнього та 

техногенного характеру – 2 000,00 грн.; 

           - надання одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилося 95, 

100, 105 років - 1000 ,00 грн.; 



           - матеріальна допомога на поховання, особам, які не досягли пенсійного 

віку та на день смерті ніде не працюють -  1000,00 грн.; 

 - надання одноразової грошової допомоги одному із батьків, при 

народженні двійні, трійні та при усиновлені – 1 000,00 грн. 

 Одноразова матеріальна допомога на лікування гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV в рамках цієї Програми не 

виплачується. 

Відділ соціального захисту населення апарату виконавчого комітету 

Кушугумської селищної ради використовує інформацію про розмір пенсій та 

соціальних виплат особам з інвалідністю, дітей з інвалідністю, малозабезпечених 

осіб, які звернулися за допомогою, з урахуванням даних Автоматизованої 

системи обробки персональних документів з призначення та виплати пенсій, 

Центрального сховища Мінпраці або довідок органів, що виплачують таким 

особам пенсії та/або здійснюють соціальні виплати. 

Виплата одноразової адресної грошової допомоги здійснюється 

платіжними відомостями за місцем фактичного проживання особи або 

перераховується на особові рахунки отримувачів, відкриті у банківських 

установах України. 

Для обліку виплати одноразової адресної грошової допомоги ведеться 

реєстр отримувачів одноразової матеріальної допомоги, де зазначається 

відомості про її розмір та підстави надання.  
 

 

 

 

 

Секретар  ради       В.С.Кривенко 


