
 
 
 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сімдесят шостої сесії сьомого скликання 

 

 

20 жовтня 2020 року № 485 

 

Про внесення змін до Положення з  

надання одноразової матеріальної допомоги  

громадянам Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

 

 

Відповідно до  статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в 

Україні“, враховуючи службовий лист головного спеціаліста відділу 

соціального захисту виконкому міської ради № 3721/02-35 від 06.10.2020, 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань освіти, 

культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до Положення з надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

затвердженого рішенням шістдесят шостої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 113 „Про комісію по розгляду 

питань щодо надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, виклавши в новій 

редакції, що додається. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

щодо внесення змін до Положення з надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

 

Прошу на сімдесят шостій сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання, яка відбудеться в жовтні 2020 року, внести зміни до Положення з 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, а саме: 

 
До змін Після змін 

Надання одноразової матеріальної допомоги на 

лікування в стаціонарних відділеннях учасників 

антитерористичної операції, операції об’єднаних 

сил та членів сімей загиблих учасників АТО, ООС 

та учасників бойових дій, які брали участь у 

бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності 

військ на території Афганістану, інших держав та 

особам з інвалідністю з їх числа 

Надання одноразової матеріальної допомоги на 

лікування в стаціонарних відділеннях учасників 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та 

членів сімей загиблих учасників АТО, ООС, ветеранів 

війни та учасників бойових дій, які брали участь у 

бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності військ 

на території Афганістану, інших держав та особам з 

інвалідністю з їх числа 

Надання одноразової матеріальної допомоги на 

пільгове зубне протезування ветеранам війни, 

учасникам бойових дій та особам з інвалідністю з 

їх числа 

Надання одноразової матеріальної допомоги на 

зубопротезування та лікування зубів учасникам 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та 

членів сімей загиблих учасників АТО, ООС, ветеранів 

війни та учасників бойових дій, які брали участь у 

бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності військ 

на території Афганістану, інших держав та особам з 

інвалідністю з їх числа 

 

 

Головний спеціаліст відділу соціального  

захисту виконкому міської ради                                              А.В.Колос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення сімдесят шостої сесії 

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання 

20 жовтня 2020 року № 485 

 

Положення 

з надання одноразової матеріальної допомоги громадянам  

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

 

І. Загальні положення 

1. Комісія з надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади(в подальшому – 

комісія) є колективним органом, створеним для підготовки і попереднього 

розгляду матеріалів, які надійшли від хворих громадян Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади з проханням надати їм одноразову 

матеріальну допомогу на лікування, придбання ліків. 

2. У своїй роботі комісія керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також цим Положенням. 

3. На засіданнях комісії розглядаються заяви та документи, які 

підтверджують об’єктивність причин звернень громадян. 

4. Допомога надається громадянам, які постійно проживають в населених 

пунктах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади (у тому числі 

внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані та фактично проживають на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади), не більше 

одного разу на рік. 

5. Допомога надається на підставі письмової заяви про надання 

одноразової матеріальної допомоги. В заяві вказується прізвище, ім’я та по 

батькові, дата народження заявника, місце проживання, серія і номер паспорта, 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та причини 

звернення. 

6. Для отримання одноразової матеріальної допомоги на лікування 

хворим жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади до 

заяви додаються документи: 

1) довідка від лікаря; 

2) довідка про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні; 

3) довідки про доходи всіх членів сім’ї; 

4) ксерокопія паспорта (1 і 2 сторінки та сторінка місця реєстрації); 

5) ксерокопія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

6) акт обстеження житлово-побутових умов заявника; 

7) довідка з реквізитами банківського рахунку заявника; 

8) ксерокопія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи 

(для внутрішньо переміщених осіб). 



7. Для отримання одноразової матеріальної допомоги на лікування в 

стаціонарних відділеннях учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників АТО, ООС, ветеранів війни 

та учасників бойових дій, які брали участь у бойових діях чи забезпеченні 

бойової діяльності військ на території Афганістану, інших держав та особам з 

інвалідністю з їх числа до заяви додаються документи: 

1) довідка від лікаря (копія епікрізу, копія листа призначення лікарських 

засобів); 

2) ксерокопія посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з 

інвалідністю внаслідок війни;  

3) довідка про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні; 

4) ксерокопія паспорта (1 і 2 сторінки та сторінка місця реєстрації); 

5) ксерокопія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

6) довідка з реквізитами банківського рахунку заявника; 

7)  довідка про проходження військової служби за контрактом за формою 

№ 5 (для осіб, які проживають, але не зареєстровані на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади, у разі необхідності надання 

екстреної медичної допомоги. 

8. Для отримання одноразової матеріальної допомоги на 

зубопротезування та лікування зубів учасникам антитерористичної операції, 

операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників АТО, ООС, 

ветеранів війни та учасників бойових дій, які брали участь у бойових діях чи 

забезпеченні бойової діяльності військ на території Афганістану, інших держав 

та особам з інвалідністю з їх числа до заяви додаються документи: 

1) довідка від лікаря (заказ-наряд, акт на/про виконання робіт); 

2) ксерокопія посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з 

інвалідністю внаслідок війни;  

3) довідка про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні; 

4) ксерокопія паспорта (1 і 2 сторінки та сторінка місця реєстрації); 

5) ксерокопія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

6) довідка з реквізитами банківського рахунку заявника; 

7) довідка про проходження військової служби за контрактом за формою 

№ 5 (для осіб, які проживають, але не зареєстровані на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади, у разі необхідності надання 

екстреної медичної допомоги. 

9. Пропозиції комісії розглядаються міським головою, після чого 

приймається розпорядження міського голови з послідуючим затвердженням на 

сесії міської ради. 

ІІ. Склад комісії 

1. До складу комісії входять депутати міської ради, працівники 

виконавчого комітету міської ради, вузькопрофільні спеціалісти (лікарі), 

представники громадських організацій. 

2. Комісію очолює заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради. 



3. Кількісний і персональний склад комісії визначається і затверджується 

на сесії міської ради. Крім того, до роботи комісії можуть залучатися 

представники інших організацій і установ міста. 

 

ІІІ. Організація роботи 

1. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться по мірі 

надходження заяв від громадян з урахуванням дотримання термінів їх розгляду. 

2. Комісія розглядає підготовлені матеріали та вносить свої пропозиції за 

результатами розгляду заяв міському голові. 

3. Пропозиції комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю 

голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, 

голос головуючого є вирішальним. 

4. Засідання комісії оформляється протоколом і підписується головуючим 

і секретарем комісії. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


