ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять сьомої сесії восьмого скликання

23 лютого 2022 року

№ 132

Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради
восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 906
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, враховуючи лист начальника відділу
соціального захисту та охорони здоров’я виконкому міської ради Яременко О.О.
№ 945/02-35 від 18.02.2022р, висновки та рекомендації постійних комісій, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги
при народженні дитини, затвердженого рішенням двадцять третьої сесії
Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 906
„Про затвердження Порядків на виконання Комплексної програми соціального
захисту та соціального забезпечення населення на 2022 рік“, виклавши його в
новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну
комісію з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального
захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення двадцять сьомої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
23 лютого 2022 року № 132
Порядок
надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини
(далі – Порядок) (нова редакція)
1. Порядок визначає механізм надання матеріальної допомоги
породіллям, які постійно проживають на території Пирятинської міської
територіальної громади та розроблений з метою організації виконання
Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення
населення на 2022 рік.
2. Для отримання одноразової матеріальної допомоги в сумі 5000,0 грн
породіллям, що народили дитину та постійно проживають з нею в населених
пунктах Пирятинської міської територіальної громади, один з батьків не пізніше
шести місяців з дня народження дитини подає до виконкому міської ради такі
документи:
1) заяву одного з батьків, який постійно проживає з дитиною в населених
пунктах Пирятинської міської територіальної громади;
2) довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб;
3) копію свідоцтва про народження дитини/дітей (з пред’явленням
оригіналів);
4) копію сторінок паспорту одного з батьків, що засвідчує особу та місце
реєстрації;
5) довідку дільничного лікаря-педіатра про перебування дитини під
наглядом, з приміткою про місце народження (медичний заклад) або заключена
декларація з лікарем;
6) реквізити банківського рахунку;
7) акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї (за формою
затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
28.04.2004 № 95).
3. Пакет документів по кожному заявнику опрацьовується спеціалістами
відділу соціального захисту та охорони здоров’я виконкому міської ради.
4. Виплата одноразової допомоги проводиться на підставі розпорядження
міського голови на карткові рахунки заявників (в т.ч. ПДФО та військовий збір).

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

