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СВАТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ
ДРУГА  СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від  24.12. 2020 р.    	м. Сватове                             		        №2/_____                     


Про затвердження Положення  про порядок надання матеріальної допомоги членам Сватівської міської територіальної громади
  

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 9, 14 Закону України «Про соціальні послуги», з метою досягнення адресності та прозорості під час вирішення питань надання різних видів соціальної допомоги мешканцям Сватівської міської територіальної громади та вдосконалення системи призначення адресної соціальної допомоги в межах Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення Сватівської міської територіальної громади на відповідний рік 
Сватівська міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про порядок надання адресної матеріальної  допомоги мешканцям Сватівської міської територіальної громади (додається).

2. Встановити, що дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення.


3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань охорони здоров'я, освіти, культури, духовності, спорту, соціального захисту населення, проблем сім'ї, молоді та ветеранів (Л.Саранова) та комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, підприємництва та регуляторної політики (В.Лисюк).


Сватівський міський голова                                                     Віта СЛІПЕЦЬ



Додаток
                                                                до рішення 2-го пленарного засідання
                                                  Сватівської міської ради
                                                                8 скликання від 24.12.2020 р. № _____




ПОРЯДОК
надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок
коштів міського бюджету на 2020-2025 роки

	1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів районного бюджету на 2020-2025 роки визначає механізм надання зазначеної допомоги особам, які перебувають в складних життєвих умовах та потребують додаткового соціального захисту через низький рівень доходів.

	2. Одноразова матеріальна допомога (далі – матеріальна допомога) є одним з видів адресної допомоги, що надається громадянам, які постійно проживають на території Сватівської міської  ради і опинились в скрутному матеріальному становищі через хворобу, стихійне лихо, нещасний випадок, втрату близьких родичів, для придбання дров внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю або на утриманні яких знаходяться особи з інвалідністю та які проживають у не газифікованих будинках з пічним опаленням тощо.
3. Питання про надання матеріальної допомоги розглядається спеціально створеною комісією (далі – Комісія).
               Комісія утворюється у складі голови, який за посадою є заступником міського  голови, заступника голови комісії, який за посодою є начальником відділу соціального захисту виконавчого комітету Сватівської міської ради, відповідального секретаря, та членів комісії.
	  Чисельність та персональний склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови . Зміни у її складі затверджуються відповідним розпорядженням.
	  Засідання комісії є правомірним якщо на ньому присутні не менше як дві третини її членів. Засідання Комісії проводить голова або заступник, у разі відсутності голови. 

	4. Матеріальна допомога надається з урахуванням доходів за попередні шість місяців, матеріального становища заявника та його сім’ї, причин скрутного матеріального становища та потреби в допомозі, а також виходячи з можливостей міського бюджету. 
4.1. Матеріальна допомога особі, яка опинилася в скрутному матеріальному становищі, надається 1 раз на рік на підставі наданих заявником наступних документів: 
	заяви на ім’я міського  голови із зазначенням обставин, причин звернення за допомогою;
	акту матеріально – побутового обстеження умов проживання;
	копії паспорта й ідентифікаційного номера заявника; 

документа, який підтверджує обставини, з якими пов’язана необхідність надання допомоги (довідка лікувальної установи, МСЕК,  тощо), якщо його можливо отримати;
довідки про склад сім’ї;
довідки про доходи всіх членів родини за останні шість місяців.
 
4.2. Матеріальна допомога на усунення наслідків техногенної катастрофи та надзвичайної ситуації, надається 1 раз на рік на підставі таких документів: 
	заяви на ім’я  міського голови із зазначенням обставин, причин звернення за допомогою; 

копії паспорта й ідентифікаційного номера заявника;
копії акту обстеження, або дефектного акту щодо завданих збитків, спричинених техногенною катастрофою або надзвичайною ситуацією;
копії документа на право власності на житлове приміщення.
	Рішення про надання матеріальної допомоги може бути прийняте у випадку, якщо особа на момент виникнення техногенної катастрофи та надзвичайної ситуації фактично проживала у житловому приміщенні, але не є його власником, за наявності довідки. 

 4.3. Матеріальна допомога сім’ям загиблих в результаті техногенної катастрофи або надзвичайної ситуації надається 1 раз на рік на підставі таких документів: 
-   	заяви на ім’я  міського голови;
-   	копії паспорта та ідентифікаційного номера заявника; 
-   	свідоцтва про смерть;
- 	відповідних документів, що підтверджують факт загибелі під час техногенної катастрофи або надзвичайної ситуації;
-   	відповідних документів, що підтверджують факт спільного проживання на момент смерті.

  4.4. Матеріальна допомога особам, які отримали поранення в результаті техногенної катастрофи або надзвичайної ситуації, надається 1 раз на рік на підставі таких документів 
- заяви на ім’я  міського голови;
- копії паспорта й ідентифікаційного номера заявника; 
- відповідних документів, що підтверджують отримання поранення під час техногенної катастрофи або надзвичайної ситуації.

  4.5. Матеріальна допомога дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на компенсацію вартості проїзду до місця лікування, медичного обстеження, медичної консультації, санаторно – курортного лікування і назад, надається 1 раз на рік на підставі таких документів 
-  заяви на ім’я  міського голови;
-  копії паспорта й ідентифікаційного номера заявника; 
-  проїзні квитки;
- документу, що підтверджує проходження курсу лікування, медичного обстеження, медичної консультації, санаторно – курортного лікування;
- копії посвідчення дружини (чоловіка) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

   4.6. Матеріальна допомога дружинам загиблих (померлих) учасників бойових дій на території Республіки Афганістан, на компенсацію вартості проїзду до місця лікування, медичного обстеження, медичної консультації, санаторно – курортного лікування і назад, надається 1 раз на рік на підставі таких документів 
заяви на ім’я міського  голови;
копії паспорта й ідентифікаційного номера заявника; 
проїзні квитки;
документу, що підтверджує проходження курсу лікування, медичного обстеження, медичної консультації, санаторно – курортного лікування;
копії посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, виданого на ім’я дружини.

4.7. Матеріальна допомога для придбання дров внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю або на утриманні яких знаходяться особи з інвалідністю, які проживають у негазифікованих будинках з пічним опаленням, надається 1 раз на рік на підставі таких документів: 
заяви на ім’я  міського голови із зазначенням обставин, причин звернення за допомогою;
копії паспорта й ідентифікаційного номера заявника; 
	копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
для осіб, які проживають на території м. Сватове – акт обстеження матеріально – побутових умов сім’ї, складений державним соціальним інспектором управління соціального захисту населення;
	для осіб, які проживають у сільській місцевості – акт обстеження матеріально – побутових умов сім’ї, складений старостою;
	довідки МСЕК (для осіб з інвалідністю);
довідки з МУЕГГ, що будинок не газифікований.

4.8. Матеріальна допомога багатодітній сім’ї, в якій народилася трійня, надається на підставі таких документів:
- 	заяви на ім’я  міського голови;
	копії паспорта й ідентифікаційного номера заявника (одного з батьків дітей);

копій свідоцтва про народження дітей;
клопотання відповідної територіальної громади щодо надання допомоги;
посвідчення багатодітної сім’ї.

4.9. Матеріальна допомога, особам з вадами слуху та зору для придбання тонометрів, термометрів, технічних засобів реабілітації, тощо, надається 1 раз на 5 років у розмірі 1000,00 грн особам з інвалідністю І групи, які перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення та внесені до Центрального банку осіб з інвалідністю , на підставі таких документів:
	заяви на ім’я міського голови із зазначенням обставин, причин звернення за допомогою;

клопотання місцевої ради  та акту матеріально – побутового обстеження умов проживання;
	копії паспорта й ідентифікаційного номера заявника; 
	копії довідки  МСЕК в якій зазначено, що заявник є, особою з інвалідністю по зору або слуху.
	довідки про склад сім’ї;
довідки про доходи всіх членів родини за останні шість місяців.

 Особа, яка звертається за будь-якою з перелічених видів матеріальної допомоги, надає згоду та дозвіл відділу соціального захисту виконавчого комітету на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення персональних даних.

	5. У разі сумніву в доцільності надання матеріальної допомоги Комісія може запропонувати заявнику надати додатково:
	клопотання депутата міської, районної  ради про надання матеріальної допомоги;
	довідки про інші види отриманої матеріальної та грошової допомоги у поточному році. 

	6. Подані заяви подаються через Центр надання адміністративних послуг.

7. Рішення Комісії про надання матеріальної допомоги оформлюється протоколом Комісії для винесення відповідного розпорядження про виплату. 

8. Виплата матеріальної допомоги здійснюється відділом бухгалтерського обліку і звітності виконавчого комітету Сватівської міської ради на підставі розпорядження міського голови грошовими безготівковими переказами.
 
	9. Надання одноразової матеріальної допомоги здійснюється за рахунок коштів передбачених в міському бюджеті на соціальний захист населення. Сума одноразової грошової допомоги визначається Комісією в кожному конкретному випадку і не може бути меншою ніж 100 гривень. 

	10. Для обліку виплати грошової допомоги відділ соціального захисту веде журнал отримувачів матеріальної допомоги, в який заносяться відомості про її розмір та підстави надання. 
	11. Оскарження рішення Комісії здійснюється у відповідності до чинного законодавства України




Секретар Сватівської міської ради 					Тетяна Бервено

