
 

 

АРЦИЗЬКА  МІСЬКА   РАДА 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №14 

 

Про затвердження  програми про  надання   

матеріально-грошової допомоги мешканцям 

 Арцизької міської територіальної громади на 2022-2025 роки 

 

    Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 91 Бюджетного кодексу України, статей 14, 

16 Закону України «Про поховання та похоронну справу», з метою поліпшення 

матеріального становища та підвищення рівня соціального захисту мешканців 

Арцизької міської територіальної громади, які потрапили у скрутні життєві 

обставини у зв'язку з лікуванням, тяжкою хворобою, які постраждали від 

пожежі, стихійного лиха, поховання учасників бойових дій та одиноких 

громадян, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму про  надання матеріально-грошової допомоги 

мешканцям Арцизької міської територіальної громади на 2022-2025 роки 

(додаток 1). 

2.Затвердити  Порядок  надання   матеріально-грошової допомоги 

мешканцям Арцизької міської територіальної громади (додаток 2). 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісії з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної 

діяльності, з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального 

захисту населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проект рішення підготовлений 

Відділом соціального захисту населення 

 



 

 

  

 Лист погодження  до проекту рішення 

 

«Про затвердження  програми про  надання   

матеріально-грошової допомоги мешканцям 

 Арцизької міської територіальної громади на 2022-2025 роки» 
 

 

Секретар Арцизької міської ради  

«       »                           2022 року                                Ольга ДОБРЯКОВА 

 

Перший заступник Арцизького 

міського голови 

«       »                           2022 року                                Тетяна БАХЧЕВАН 

 

Заступник Арцизького 

міського голови 

«       »                           2022 року                                Оксана СТОЯНОВА 

 

Начальник юридичного відділу 

«       »                           2022 року                                Анастасія СТАНКОВА 

 

 

Виконавець 

Начальник Відділу соціального захисту населення 

«       »                           2022 року                                Наталя КВАША 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Додаток 1   

до проєкту рішення міської ради 

 

Програма 

про надання матеріальної допомоги мешканцям 

 Арцизької  міської територіальної громади на 2022- 2025 роки 

 

Паспорт 
1. Ініціатор розроблення 

програми 

Арцизька міська рада 

2. Розробник програми Відділ  соціального захисту населення Арцизької міської 

ради 

3 Співрозробники 

програми 

- 

4. Відповідальний 

виконавець програми 

Відділ  соціального захисту населення Арцизької міської 

ради 

5 Учасники програми Відділ  соціального захисту населення Арцизької міської 

ради, старости, Арцизька міська рада 

6. Термін реалізації 

Програми  

2022-2025 роки 

7. Перелік  бюджетів  Бюджет Арцизької міської територіальної громади 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього, тис. грн. 

2022 1 000,0 

2023 1 000,0 

2024 1 000,0 

2025 1 000,0 

За 4 роки 4 000,0 

 Коштів місцевого 

бюджету, тис.грн. 

2022 1 000,0 

2023 1 000,0 

2024 1 000,0 

2025 1 000,0 

За 4 роки 4 000,0 

 Кошти інших джерел,  

грн.  

2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

За 4 роки  

 

Загальні положення 

Програма про надання матеріальної допомоги мешканцям Арцизької  

міської територіальної громади на 2022- 2025 роки (далі - Програма) розроблена 

на виконання пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 25 Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» та Стратегії розвитку Арцизької 

міської територіальної громади на 2022-2027 роки, затвердженої рішенням 

Арцизької міської ради від 21 січня 2022 року № 1132-VІІІ. 

Відповідно до статистичних даних рівень захворюваності населення в 

Україні стрімко зростає. Серед найбільш поширених захворювань переважають 

онкологічні, серцево-судинні, інфекційні хвороби, ниркова недостатність, 

захворювання нервової системи, легеневі захворювання та інші. Лікування 

таких хвороб є довготривалим та дороговартісним. 



Цією Програмою передбачається надання фінансової підтримки 

мешканцям територіальної громади, які потрапили у скрутні життєві обставини 

у зв'язку з лікуванням, тяжкою хворобою; які постраждали від пожежі, 

стихійного лиха; членам їх сімей. 

Програмою також передбачено відшкодування коштів, витрачених на 

поховання мешканців територіальної громади, які мали статус учасника 

бойових дій, та одиноких мешканців громади. 

 

Мета та основні завдання Програми 

Основною метою Програми є забезпечення виконання завдань органів 

місцевого самоврядування в частині соціального захисту населення, 

підвищення рівня соціальної захищеності та поліпшення матеріального 

становища мешканців Арцизької міської територіальної громади, які 

потребують дороговартісного та довготривалого лікування, постраждали від 

пожежі або стихійного лиха, а також відшкодування коштів, витрачених на 

поховання осіб, яким законом передбачено безоплатне поховання. 

 

Заходи з виконання Програми  

Виконання Програми забезпечується в напрямах діяльності, визначених у 

додатку 1 до Програми, шляхом вжиття наступних заходів: 

1. Виділення з бюджету Арцизької міської територіальної громади коштів 

для надання матеріальної допомоги мешканцям, які потребують 

дороговартісного та довготривалого лікування, постраждали від пожежі, 

стихійного лиха, та членам їх сімей, для відшкодування коштів, витрачених на 

поховання осіб, яким законом передбачено безоплатне поховання.  

2. Забезпечення своєчасного перерахування коштів особам, які 

потребують дороговартісного та довготривалого лікування, постраждали від 

пожежі, стихійного лиха, та членам їх сімей, та особам, які витратили кошти на 

поховання учасників бойових дій та одиноких громадян. 

 

Фінансове забезпечення 
Фінансування Програми відбувається в межах коштів, передбачених в 

бюджеті Арцизької міської територіальної громади на відповідний рік для 

надання матеріальної допомоги, згідно додатку 2 до Програми.  

Матеріальна допомога надається згідно з Порядком надання   

матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизької міської територіальної 

громади (додаток 2).  

Відповідальним виконавцем Програми є головний розпорядник коштів -  

Відділ соціального захисту населення Арцизької міської ради. 

 

Контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснюється комісіями з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної 

діяльності, з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального 

захисту населення Арцизької міської ради. Відповідно до плану роботи 

Арцизької міської ради хід виконання Програми координуватиметься на сесіях 

міської ради та засіданнях її постійних комісій. 



 

Результати реалізації Програми 

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального 

захисту визначених категорій громадян, поліпшить соціально-психологічний 

клімат у суспільстві та родинах, забезпечить дотримання вимог законодавства 

щодо безоплатного поховання осіб, сприятиме вирішенню медичних, 

соціально-побутових питань, зменшенню соціальної напруги в суспільстві. 
  



Додаток 1 до Програми 

про надання матеріальної допомоги мешканцям 

 Арцизької  міської територіальної громади на 2022- 2025 роки 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) 

№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці 

Джерело 

фінансування 
Всього 2022 2023 2024 2025 Очікуваний результат 

1. Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи та 

консультативної допомоги особам 

з питань щодо порядку надання 

матеріальної допомоги мешканцям 

Арцизької міської територіальної 

громади 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Не потребує - - - - - 

Забезпечення  виконання 

завдань органів місцевого 

самоврядування в частині 

соціального захисту 

населення 

2. Матеріальна допомога мешканцям  

Арцизької міської територіальної 

громади, які потребують 

дороговартісного та 

довготривалого лікування. 

Арцизька 

міська рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальної 

громади 

4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Поліпшення  індикаторних 

показників здоров’я, 

матеріального становища 

та підвищення рівня 

соціального захисту осіб, 

які мають  тяжкі 

захворювання 

3. Матеріальна допомога мешканцям 

Арцизької міської територіальної 

громади, постраждалим від 

стихійного лиха 

Арцизька 

міська рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальної 

громади 

       Поліпшення  

матеріального становища 

та підвищення рівня 

соціального захисту осіб, 

які постраждали від 

стихійного лиха. 
4. Матеріальна допомога мешканцям  

Арцизької міської територіальної 

громади, постраждалим від пожежі 

Арцизька 

міська рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальної 

громади 

       Поліпшення  

матеріального становища 

та підвищення рівня 

соціального захисту осіб, 

які постраждали від 

пожежі.  



5. Матеріальна допомога мешканцям 

Арцизької міської територіальної 

громади на поховання одиноких 

громадян та на поховання 

учасників бойових дій. 

Арцизька 

міська рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальної 

громади 

     

Забезпечення  виконання 

завдань органів місцевого 

самоврядування в частині 

соціального захисту 

населення 

6. Своєчасне перерахування коштів 

особам, які потребують 

дороговартісного та 

довготривалого лікування, 

постраждали від пожежі, 

стихійного лиха, та членам їх 

сімей 

Арцизька 

міська рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Не потребує - - - - - 

Забезпечення  виконання 

завдань органів місцевого 

самоврядування в частині 

соціального захисту 

населення 

 РАЗОМ   4,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Програми 

про надання матеріальної допомоги мешканцям 

 Арцизької  міської територіальної громади на 2022- 2025 роки 

 
Фінансування заходів  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Найменування заходу Відповідальний 

виконавець  

Виконавець заходу Джерела 

фінансування 

Об'єм 

фінансуван

ня загалом, 

тис.грн. 

I етап    

2022 р.,  

тис.грн. 

II етап  

2023р.,  

тис.грн. 

III етап 

2024 р.,  

тис.грн. 

 

IV етап 

2025 р.,  

тис.грн. 

1 Матеріальна допомога 

мешканцям  Арцизької 

територіальної громади 

Арцизька міська 

рада. Відділ 

соціального 

захисту населення 

Арцизька міська рада. 

Відділ соціального 

захисту населення 

Міський бюджет   

 

 

 

 

 

 

 

 

4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

2 Матеріальна допомога 

мешканцям Арцизької 

територіальної громади 

постраждалим від 

стихійного лиха 

Арцизька міська 

рада. Відділ 

соціального 

захисту населення 

Арцизька міська рада. 

Відділ соціального 

захисту населення 

Міський бюджет  

3 Матеріальна допомога 

мешканцям  Арцизької 

територіальної громади 

постраждалим від 

пожежі 

Арцизька міська 

рада. Відділ 

соціального 

захисту населення 

Арцизька міська рада. 

Відділ соціального 

захисту населення 

Міський бюджет  

4 Матеріальна допомога 

мешканцям Арцизької 

міської територіальної 

громади на поховання 

одиноких громадян та на 

поховання учасників 

бойових дій. 

Арцизька міська 

рада. Відділ 

соціального 

захисту населення 

Арцизька міська рада. 

Відділ соціального 

захисту населення 

Міський бюджет  

 Разом:    4000 1000 1000 1000 1000 



Додаток 2   

до проєкту рішення міської ради 

 

ПОРЯДОК   

надання матеріально-грошової допомоги 

 мешканцям Арцизької міської  територіальної громади  
 

1. Загальні положення 

1.1. Порядок надання матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизької 

міської територіальної громади (далі - Порядок) визначає умови та порядок  

вирішення питання щодо фінансової  підтримки мешканців територіальної громади, 

які потрапили в скрутні життєві обставини у зв'язку з лікуванням,  тяжкою 

хворобою; постраждалих від пожежі, стихійного лиха, членам їх сімей; поховали 

учасників бойових дій або одиноких громадян. 

1.2. Матеріально-грошова допомога (далі – матеріальна допомога) мешканцям 

Арцизької міської територіальної громади надається за рахунок коштів загального 

фонду бюджету Арцизької міської територіальної громади за наявності відповідного 

фінансового ресурсу та відповідних бюджетних призначень. 

1.3. Підставою для розгляду питання щодо надання матеріально-грошової 

допомоги є заява громадянина або його законного представника про надання 

матеріально-грошової допомоги на лікування з документами, що підтверджують 

необхідність дороговартісного лікування,  наявність тяжкої хвороби, факт пожежі, 

стихійного лиха, членам їх сімей. 

1.4. Надання матеріально-грошової допомоги на поховання учасників бойових 

дій та одиноких громадян здійснюється на підставі заяви, документів, що 

підтверджують факт смерті особи, його статус, а також понесених витрат на 

поховання, у розмірі, що відповідає сумі тарифу на проведення безоплатного 

поховання, встановленого рішенням виконавчого комітету Арцизької міської ради. 

1.5. Розмір матеріально-грошової допомоги на лікування,  у зв'язку з тяжкою 

хворобою, постраждалим від пожежі, стихійного лиха, членам їх сімей залежить від 

складності захворювання, інших обставин та складає від 1000 гривень до 5000 

гривень. 

1.6. Матеріально-грошова допомога надається мешканцю Арцизької 

територіальної громади  не частіше одного разу на рік. У виключних випадках  

матеріально-грошова допомога може бути надана повторно при наявності 

аргументованих документів, але не більше двох разів на рік та в сукупності не може 

перевищувати максимального розміру допомоги. 

1.7. Матеріально-грошова допомога надається заявнику  на поховання  одиноких 

громадян, які на момент смерті не працювали, не перебували на обліку в Пенсійному 

фонді, не перебували на обліку в центрі зайнятості та не займалися 

підприємницькою діяльністю. 

1.8. Матеріально-грошова допомога надається мешканцям, які зареєстровані на 

території Арцизької міської територіальної громади. 

 

 



2. Порядок  розгляду заяв  мешканців Арцизької територіальної громади 

щодо надання  матеріально-грошової допомоги 

 2.1. Для отримання матеріально-грошової допомоги мешканці Арцизької міської 

територіальної громади  надають до виконавчого комітету Арцизької міської ради 

заяву на ім’я міського голови. 

2.2. До заяви на отримання матеріально-грошової допомоги громадяни додають 

наступні документи: 

1) копію паспорту заявника і/або особи, яка потребує допомоги (свідоцтво про 

народження дитини, якщо їй не виповнилося 16 років; 

2) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків; 

3) довідку з медичного закладу про наявність тяжкого захворювання та про 

необхідність дороговартісного лікування; 

4) дані про особистий рахунок заявника в установі банку після призначення 

допомоги; 

5) згоду на обробку персональних даних заявника. 

До заяви про виділення матеріально-грошової допомоги у разі пожежі та/або 

стихійного лиха надається акт про пожежу (або копію), складений уповноваженим 

органом. 

До заяви  про виділення  матеріально-грошової допомоги  на поховання   

надаються  наступні документи: 

1) копії паспортів заявника та померлого; 

2) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків заявника та померлого; 

3) копія свідоцтва про смерть; 

4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян; 

5) довідка з територіального органу (підрозділу) Пенсійного фонду України; 

6) довідка з центру зайнятості; 

7) дані про особистий рахунок заявника в установі банку; 

8) згода на обробку персональних даних заявника. 

До заяви про виділення матеріально-грошової допомоги постраждалим від 

стихійного лиха надаються наступні документи: 

1) копія паспорту; 

2) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки       

платника податків; 

3)дані про особистий рахунок заявника в установі банку (довідку банку); 

4) акт обстеження  об'єкта; 

5) копії правовстановлюючих документів на житловий будинок, квартиру,      

копію договору оренди, найму; 

6) згода на обробку персональних даних заявника. 

Обстеження об'єктів (житлових будинків, квартир (їх часток))  після реєстрації 

заяви від мешканців міста, які постраждали від стихійного лиха здійснюється 

постійною комісією з питань комунальної власності, земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони природи із залученням головного 

спеціаліста з благоустрою відділу капітального будівництва, житлово-



комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту та 

благоустрою Арцизької міської ради. 

Обстеження об'єктів проводиться в одноденний термін комісією з виїздом на 

місце. 

За результатами обстеження об'єкта комісія складає акт, в якому визначає 

технічний стан об'єкта та основні види пошкодження. 

3. Підготовка документів щодо надання матеріально-грошової допомоги 

3.1.Заява про надання матеріально-грошової допомоги разом з необхідними 

документами, вказаними в пункті 2.2. Порядку, приймається та реєструються    

відповідальною особою з реєстрації вхідної документації. 

 3.2. Після розгляду міським головою заява з резолюцією передається до Відділу 

соціального захисту населення Арцизької міської ради. 

3.3.Підготовка документів, проекту рішення покладається на Відділ соціального 

захисту населення Арцизької міської ради.            

3.4. Рішення про надання матеріально-грошової  допомоги в межах вказаних у 

Порядку сум  пункту приймає виконавчий комітет Арцизької міської ради. 

3.5. Матеріально-грошова  допомога  надається   шляхом перерахування коштів  

на особистий рахунок  заявника   в установі банку.   

 

4. Підстави для відмови в наданні матеріально-грошової  допомоги 

4.1. Рішення про відмову у наданні матеріально-грошової допомоги приймається 

виконавчим комітетом міської ради. 

4.2. Підставою для відмови заявнику в наданні  матеріально-грошової допомоги 

є: 

подані документи не відповідають вимогам даного Порядку; 

особа не входить до кола суб’єктів, які мають право на отримання матеріальної 

допомоги; 

неможливість, перешкоджання або відмова від проведення  обстеження 

соціальних та матеріально-побутового умов проживання заявника, членів його сім'ї 

або осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, внаслідок чого 

неможливо скласти акт обстеження, передбачений п.2.2. Порядку; 

якщо заявник звернувся із заявою про відмову від надання  матеріально-грошової  

допомоги; 

відсутність відповідних бюджетних призначень в бюджеті громади на 

відповідний рік. 

5. Заключні положення 

5.1. Облік громадян, які отримали   матеріально-грошову допомогу згідно з цим 

Порядком, веде Відділ соціального захисту населення Арцизької міської ради. 

5.2. Контроль за виплатою матеріально-грошової допомоги покладається на  

начальника Відділу соціального захисту населення Арцизької міської ради. 

_____________________________________ 

 

 

Начальник Відділу соціального захисту населення                               Наталя КВАША



 


