
 

  
ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

10 серпня 2020 року                           Первомайськ                                 № 161-р 

 

Про затвердження Порядку 

надання одноразової 

матеріальної допомоги жителям 

Первомайського району 

Миколаївської області, які 

опинилися у складних життєвих 

обставинах 

  

Відповідно до статті 6, пункту 3 частини першої статті 13, статті 23, пункту 1 частини 

першої статті 39, частини першої статті 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 4 Бюджетного Кодексу України, Комплексної програми соціального 

захисту «Турбота» у Первомайському районі на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 

Первомайської районної ради Миколаївської № 5 ХХ сесії сьомого скликання Первомайської 

районної ради 22  грудня 2017 року, з метою удосконалення системи надання цільової 

адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення та впровадження механізму 

надання матеріальної допомоги жителям Первомайського району Миколаївської області, які 

опинилися у складних життєвих обставинах: 

 

1. Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

Первомайського району Миколаївської області, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, що додається. 

 

2. Сектору  документообігу, управління персоналом, організаційної роботи, цифрового 

розвитку та захисту персональних даних апарату Первомайської районної державної 

адміністрації (Григоренко О.) забезпечити подання цього розпорядження на державну  

реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493/92 «Про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої 

влади» (зі змінами). 

 

3. Управлінню соціального захисту населення Первомайської районної державної 

адміністрації (Волошина О.) забезпечити оприлюднення даного розпорядження в засобах 

масової інформації.  

 

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова Первомайської районної                                                                             

державної адміністрації 

Миколаївської області                                                       Сергій САКОВСЬКИЙ  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                        Розпорядження голови            

Первомайської районної державної 

адміністрації Миколаївської  області          

10 серпня 2020року № 161-р  

 

 

ПОРЯДОК 

надання одноразової матеріальної допомоги жителям Первомайського району 

Миколаївської області, які опинилися у складних життєвих обставинах 

 

І. Загальні положення 

 

1. У Порядку надання одноразової матеріальної допомоги жителям Первомайського 

району Миколаївської області, які опинилися у складних життєвих обставинах (далі – 

Порядок) терміни вживаються в такому значенні: 

«заявник» - особа, член сім’ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах; 

«матеріальна допомога» ― фінансова допомога громадянам, які проживають на 

території Первомайського району Миколаївської області та опинилися у складних життєвих 

обставинах, у розмірі, визначеному відповідно до цього Порядку (далі – допомога); 

«складні життєві обставини»: 

1)  небезпечна подія, внаслідок якої завдано шкоду здоров’ю або збитки майну 

заявника, що призвели до складних життєвих умов; 

2) хвороба, яка потребує дороговартісного лікування, придбання ліків чи фінансових 

затрат для проведення стаціонарного (амбулаторного) лікування;  

3) надзвичайна ситуація, що призвела до порушення нормальних умов 

життєдіяльності заявника (аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія, аварійність житла, газо-, 

електро постачання та користування); 

4) смерть годувальника, визнання його безвісти відсутнім або оголошення 

померлим, внаслідок чого заявник опинився в скрутному становищі. 

2. Порядок, розроблений відповідно до статті 23 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», визначає механізм надання такої допомоги жителям 

Первомайського району Миколаївської області, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів для надання допомоги та 

відповідальним виконавцем з виплати допомоги відповідно до Комплексної програми 

соціального захисту «Турбота» у Первомайському районі на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням Первомайської районної ради Миколаївської № 5 ХХ сесії сьомого  скликання 

Первомайської районної ради 22  грудня 2017 року є управління соціального захисту 

населення Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області (далі – 

Управління).  

4. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, 

збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

ІІ. Умови та порядок надання допомоги 

 

1. Допомога надається особам та сім’ям, які проживають (перебувають) та 

зареєстровані на території Первомайського району Миколаївської області. 

2. Для отримання допомоги заявник подає до Управління повний пакет документів, а 

саме:  

1) заяву про надання допомоги у довільній формі із зазначенням підстав, 



визначених Порядком; 

2) копію паспорта; 

3) для внутрішньо переміщених осіб копію документа, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її 

спеціальний статус; 

4) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті - копію відповідної сторінки 

паспорта); 

5) згоду заявника та членів його сім’ї на обробку та використання персональних 

даних; 

6) документ, який підтверджує обставини, з якими пов’язана необхідність надання 

допомоги; 

7) акт обстеження матеріально-побутових умов проживання особи чи родини, яка 

претендує на отримання допомоги; 

8) довідка про доходи за попередні шість місяців; 

9) документи, що підтверджують складні життєві обставини, що обґрунтовують 

потребу в наданні матеріальної допомоги; 

10) у разі звернення за одержанням допомоги на користь члена сім’ї до заяви 

додаються копії документів, які підтверджують родинний зв'язок; 

11) номер банківського рахунку заявника. 

3. Рішення про надання матеріальної допомоги приймає комісія по розподілу 

одноразової матеріальної допомоги жителям Первомайського району, що опинилися в 

скрутних життєвих обставинах   (далі - Комісія). 

4. Заявник має право на отримання допомоги з однієї підстави не частіше одного разу 

на рік. 

5. Заява розглядається протягом одного місяця з дня звернення заявника. 

6. Документи, надані заявником, попередньо перевіряються Управлінням на 

відповідність вимогам підпунктів 1-11 пункту 2 розділу ІІ Порядку. 

7. Управління формує справу заявника та подає її на розгляд Комісії з наданням 

пропозицій щодо розміру допомоги у термін до десяти днів. 

8. Розмір допомоги визначається Комісією в кожному конкретному випадку, з 

урахуванням підстав звернення та виходячи із суми коштів, виділених в районному бюджеті 

на відповідний рік для реалізації Комплексної програми соціального захисту «Турбота». 

9. Мінімальний розмір допомоги становить 500 гривень. Максимальний розмір 

допомоги становить 5000 гривень.  

10. Допомога надається у таких розмірах: 

1) громадянам на проведення медичних операцій, довготривалого лікування, особам, 

які потерпіли внаслідок пожежі, стихійного лиха - від 1,0 до 3,0 тисяч гривень в залежності 

від важкості захворювання, терміну лікування, ступеню руйнування житла; 

2) громадянам, які потребують дороговартісного лікування, на проведення складних 

медичних операцій особам, які внаслідок пожежі або стихійного лиха втратили житло - від 

3000 до 5000 гривень; 

3) громадянам, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції для 

проведення лікування та реабілітації - від 500 гривень до 2000 гривень; 

4) громадянам, які призвані по частковій мобілізації (членам їх сімей) -              від 500 

гривень до 1,0 тисяч гривень в залежності від рівня забезпеченості сім’ї. 

 

11. Комісія протягом десяти днів з моменту подання Управлінням на розгляд 

сформованих заявок приймає рішення про надання допомоги або відмову в її наданні. 

 



Рішення Комісії оформлюється протоколом, який не пізніше п’яти днів після 

проведення засідання передається Управлінню. 

12. Управління інформує заявника про рішення Комісії у 5-денний строк.  

13. Після отримання рішення Комісії Управління: 

1)  готує протокол Комісії  про виплату допомоги та проводить подальшу виплату 

допомоги; 

2) у разі відмови у наданні допомоги надсилає заявнику повідомлення із відповідним 

обґрунтуванням відмови. 

 

III. Відмова в наданні допомоги 

 

1. Комісія відмовляє у наданні допомоги у випадках: 

1) встановлення неналежності заявника до категорій, визначених Порядком; 

2) у разі повторного звернення заявника за тієї ж підстави, протягом бюджетного 

року, якщо попереднього разу допомога була надана; 

3 ) відсутності коштів у районному бюджеті; 

2. Рішення про відмову в наданні допомоги може бути оскаржене у встановленому 

законодавством порядку.  

 

IV. Виплата допомоги 

 

1. Виплата допомоги здійснюється Управлінням соціального захисту населення 

Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області на підставі 

розпорядження голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської 

області шляхом перерахування коштів на особовий банківський рахунок заявника. 

2. Якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про розмір 

доходів, що вплинули на встановлення права або розміру допомоги, сума наданої допомоги 

за вимогою органу, що призначив допомогу, повертається громадянином. 

3. Виплата допомоги здійснюється протягом п’ятнадцяти днів з моменту надходження 

коштів на рахунок Управлінням.  

 

Заступник голови Первомайської районної  

державної адміністрації Миколаївської області                        Олег ЮРЧЕНКО            
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