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ПОЛОЖЕННЯ 

про надання адресної матеріальної допомоги громадянам міста Хуст 

 

Положення визначає основні засади надання адресної матеріальної допомоги 

громадянам міста Хуст.  

 

І. Надання адресної матеріальної допомоги громадянам міста Хуст в межах 

виконання Міської комплексної програми соціального захисту населення міста 

Хуст. 

   

1. Під адресною матеріальною допомогою, яка надається громадянам міста Хуст, 

маються на увазі такі види допомоги: одноразова грошова допомога на лікування у 

разі захворювання, одноразова грошова допомога при екстремальній ситуації 

(пожежа, стихійне лихо, нещасний випадок і.д.), одноразова грошова допомога в 

зв’язку з важким матеріальним становищем ( на проживання). 

2. Розмір одноразової грошової допомоги на проживання, лікування та при 

екстремальних ситуаціях  визначається виконкомом Хустської міської ради за 

поданням комісії, склад якої затверджується наказом по управлінню праці та 

соціального захисту населення міської ради.  

  3. Одноразова грошова допомога для одного громадянина чи для сім'ї не носить 

постійного характеру, а є додатком до існуючого доходу і може надаватися не більше 

одного разу на рік. Розмір її визначається комісією і не повинен перевищувати 

встановленого законом прожиткового мінімуму на одну особу відповідної категорії  в 

розрахунку на місяць.  

           Підставою для розгляду питання про надання матеріальної допомоги є заява 

громадянина до міської ради, акт обстеження матеріально-побутових умов 

проживання заявника та документи, які підтверджують потребу в лікуванні, 

винятковість обставин або скрутний матеріальний стан. До заяви також додаються 

копія поспорта та ідентифікаційого кода заявника. 

            При визначенні розміру допомоги або при відмові в її наданні комісія 

обов'язково приймає до уваги такі обставини: вік, стан здоров'я заявника або членів 

його сім'ї, його матеріальний та сімейний стан, наявність родичів або опікунів, які 

зобов'язані згідно із законодавством утримувати заявника, з урахуванням їх 

можливостей, наявність можливості покращити своє становище за рахунок власної 

праці або власних матеріальних цінностей, клопотання депутатів усіх рівнів та 

громадських організацій 

           Протокол засідання комісії та пропозиції щодо надання матеріальної допомоги 

подаються  на розгляд та затвердження виконкому Хустської міської ради. 

           Управління праці та соціального захисту населення міської ради, згідно 

рішення виконкому, надає громадянам матеріальну допомогу через банківські 

установи та особовий рахунок громадянина.  

            Інформація заявнику про надання матеріальної допомоги або про відмову в ній 

повинна надаватися згідно із Законом України “Про звернення громадян”.  

 



 

4. Порядок подання заяви про надання матеріальної допомоги та складання 

акта обстеження матеріально-побутових умов проживання. 

        Громадяни міста подають заяву до про надання одноразової матеріальної 

допомоги 

 до управління праці та соціального захисту населення міської ради або до органів 

місцевого самоврядування особисто, поштою, через представників громадських 

організацій або довірених осіб.  

          На підставі поданої заяви про надання допомоги організовується обстеження 

матеріально-побутових та соціальних умов проживання громадянина та складається 

акт . 

         Акт мають право складати:  

- державні соціальні інспектори управління праці та соціального захисту населення 

міської ради;  

- депутати Хустської міської ради. 

        Акт складається  безпосередньо за місцем проживання заявника (з вивченням 

необхідних документів).  

        Спеціалісти, які складають акт, при проведенні обстеження мають право доступу 

до помешкання, де проживає заявник.  

         За достовірність інформації, яка вноситься до акта обстеження, відповідальність 

несуть заявник та спеціаліст, який складав акт.  

        У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено:  

- якщо з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, які 

не були зазначені заявником;  

- якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи приховано відомості 

про матеріальний стан сім'ї, які вплинули або можуть вплинути на рішення про 

надання матеріальної допомоги;  

- при відмові від проведення обстеження та надання необхідних довідок.  

           За громадян, які мають право на матеріальну допомогу, можуть клопотати 

установи або громадські організації. У цьому випадку установа або громадська 

організація подає своє клопотання, заяву громадянина, необхідні документи та 

довідки.  

 

ІІ. Надання грошової допомоги тяжкохворим громадянам міста Хуста, що 

потребують лікування, яке дорого коштує. 

1. Грошова допомога на лікування (більше 1000  грн.) тяжкохворим громадянам міста 

Хуста, що потребують лікування, яке дорого коштує, надається за рішенням сесії 

ради депутатів м. Хуст. 

2. Підставою для розгляду питання про надання грошової допомоги на лікування є 

заява громадянина до міської ради або  управління праці та соціального захисту 

населення міської ради,  відповідні документи, які підтверджують необхідність його 

лікування по життєво-важливих показаннях (довідка, направлення на стаціонарне 

лікування, клопотання лікувальної установи або клопотання управління охорони 

здоров'я), акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника.  
 

 

Секретар ради                                                                     В.Ерфан 


