УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 18.12.2018р.

м.Яремче

№ 128

Про затвердження положення
про комісію з питань надання
одноразової грошової допомоги
в новій редакції

З метою впорядкування надання одноразової грошової допомоги з
місцевого бюджету, соціального захисту осіб та керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити положення про комісію з питань надання одноразової
грошової допомоги в новій редакції (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого
комітету міської ради: від 29.01.2014р. №6 “Про комісію з питань надання
одноразової грошової допомоги”, від 24.03.2015 р. №35 «Про внесення змін
до положення про комісію з питань надання одноразової грошової допомоги
та її складу».
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами міськвиконкому Олександра Шимка.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міськвиконкому
від 18.12.2018р. №128

Положення
про комісію з питань надання одноразової грошової допомоги
1.У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства соціальної політики, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади та рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, а також
цим положенням.
Комісія розглядає заяви окремих громадян для призначення
одноразових грошових допомог, виходячи з конкретних обставин.
2.До
складу
комісії
входять
працівники
міськвиконкому,
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) м. Яремче, управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Яремчанської міської ради, фінансового управління,
юридичних служб, громадських організацій та інші.
3. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету
міської ради. Очолює комісію керуючий справами міськвиконкому,
заступником голови комісії є директор територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) м. Яремче.
4. Формою роботи комісії є засідання, яке проводиться не менше ніж
один раз в місяць, по мірі надходження заяв. На засідання комісії можуть
запрошуватись заявники.
5. Організовує роботу комісії голова. У разі відсутності голови комісії
його обов’язки виконує заступник голови комісії.
6. Комісія розглядає заяви та може приймати рішення про призначення
або відмову у призначенні одноразової грошової допомоги.
7. Одноразова грошова допомога надається жителям Яремчанської
міської ради:
 у разі важкої хвороби, яка передбачає тривале та дороговартісне
лікування;
 особам, які беруть/брали участь в антитерористичній операції/ операції
об’єднаних сил на території східних областей України, або членам їхніх
сімей.
8. Одноразова грошова допомога особам, які беруть/брали участь в
антитерористичній операції/операції об’єднаних сил на території східних
областей України надається в розмірах:

 Військовослужбовцям Міністерства оборони, військовослужбовцям
контрактної служби, добровольцям, місце проживання яких зареєстроване в
місті Яремче – не більше ніж 5 000 грн. за весь чи один період мобілізації;
 Військовослужбовцям Міністерства оборони, військовослужбовцям
контрактної служби, добровольцям, місце проживання яких зареєстроване в
населених пунктах Яремчанської міської ради – не більше ніж 2 500 грн. за
весь період мобілізації;
 Працівникам підрозділів Міністерства внутрішніх справ України
(Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національна гвардія
України, Національна поліція України), які зареєстровані за місцем
проживання в місті Яремче і перебувають/перебували у відрядженні з
постійного місця роботи – не більше ніж 1 000 грн. за весь період мобілізації;
 Працівникам підрозділів Міністерства внутрішніх справ України
(Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національна гвардія
України, Національна поліція України), які зареєстровані за місцем
проживання в населених пунктах Яремчанської міської ради і
перебувають/перебували у відрядженні з постійного місця роботи – не
більше ніж 500 грн. за весь період мобілізації;
 Особам, які постраждали під час участі в антитерористичній
операції/операції об’єднаних сил чи під час підготовки до відправки в зону
антитерористичної операції / операції об’єднаних сил на території східних
областей України ( у разі поранення, контузії, тривалої хвороби, пов’язаною з
участю в операції), місце проживання яких зареєстроване в м. Яремче – на
розгляд комісії в залежності від важкості поранення (хвороби), але не більше
ніж 2 500 грн., місце проживання яких зареєстроване за місцем проживання в
населених пунктах Яремчанської міської ради – на розгляд комісії в
залежності від важкості поранення (хвороби) але не більше ніж 1 250 грн.,
9. Одноразова грошова допомога надається на підставі таких
документів:
 Особистої заяви громадянина;
 Копії паспорта та ідентифікаційного номера;
 Акту обстеження матеріально-побутових умов, складеного депутатом
міської ради;
 Довідки лікувального закладу про стан здоров’я заявника;
 Оригінал довідки з місця реєстрації про склад сім’ї, якщо на допомогу
учаснику АТО/ООС звертається дружина чи інші члени сім’ї;
 Довідку, видану та скріплену печаткою уповноважених органів про
участь учасника АТО/ООС на території східних областей України;
 Копію свідоцтва про шлюб, про народження, про смерть (при потребі).
10. Одноразова грошова допомога надається у межах коштів, що
передбачені на цю мету в міському бюджеті на відповідний рік.
11. При прийнятті рішення про розмір одноразової грошової допомоги
до уваги приймається рівень забезпеченості сім’ї та надзвичайність
конкретних обставин, які складаються у заявника (його сім’ї).
12. Максимальний розмір одноразової грошової допомоги, який може
надати комісія, не більше ніж 5 000 гривень.

13. Матеріали на розгляд комісії готує територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Яремче.
14. Одноразова грошова допомога не носить постійного характеру, а є
додатком існуючого доходу і може надаватися не більше одного разу на рік.
Допомога виплачується заявнику по місцю проживання.
15. Засідання комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні
не менше як 2/3 її складу.
16. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням, простою
більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного
розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.
17. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується
головою комісії та секретарем.
18. Рішення комісії носить рекомендаційний характер та є підставою
для прийняття розпорядження міського голови.
19. Головним розпорядником бюджетних коштів є управління праці та
соціального захисту населення виконавчого комітету Яремчанської міської
ради.
20. Виплату одноразової грошової допомоги заявникам здійснює
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) міста Яремче поштовими переказами або шляхом перерахування
коштів на особисті банківські рахунки громадян, законних представників
дітей-інвалідів, непрацюючих малозабезпечених осіб. Особам, які не мають
законних представників і не можуть самостійно пересуватися у зв’язку з
хворобою або фізичною вадою, допомога виплачується тільки з разовими
дорученнями. У разі смерті заявника допомога не виплачується.
21. Рішення комісії можна оскаржити в порядку, визначеному чинним
законодавством.

Директор територіального центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) м. Яремче

Т.Яківчук

