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Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                    Ужгород                            № 328 

 

Про зміни до Програми посилення соціального 

захисту громадян міста «Добра справа»  

на 2021 – 2023 роки 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»  

     

     міська рада ВИРІШИЛА 

 

1 Внести зміни до Програми посилення соціального захисту громадян 

міста «Добра справа» на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням VII сесії 

міської ради VIII скликання 01.07.2021 року № 239, саме: 

1.1 Замінити абзаци 2,3 п.11 додатку 4 Порядку надання матеріальної 

допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки абзацами 

наступного змісту:  

«У разі прийняття міським головою рішення про надання матеріальної 

допомоги заявнику із числа осіб, передбачених пп.пп.2.1, 2.2 цього Порядку, 

міський голова проставляє резолюцію на заяві отримувача із зазначенням суми 

матеріальної допомоги. Виконавчий апарат направляє вищезазначені 

документи до департаменту соціальної політики. Департамент соціальної 

політики проводить виплати заявникам із числа осіб, передбачених пп.2.1 цього 

Порядку, у розмірі, визначеному міським головою, але не більше розміру, 

встановленого пп.10.1 цього Порядку. 

У разі прийняття секретарем ради чи депутатом міської ради рішення про 

надання матеріальної допомоги заявнику із числа осіб, передбачених пп. 2.1. 

цього Порядку, секретар ради чи депутат міської ради заповнює та підписує 

заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку. Виконавчий апарат міської ради 

направляє заяви секретаря ради, депутатів міської ради разом із заявами 

отримувачів допомог з додатками до департаменту соціальної політики міської 

ради для здійснення виплат у визначеному секретарем ради чи депутатом 

міської ради розмірі, але не більше розміру, встановленому пп.10.1. цього 

Порядку; 



У разі прийняття секретарем ради чи депутатом міської ради рішення про 

надання матеріальної допомоги заявнику із числа осіб, передбачених, секретар 

ради чи депутат міської ради заповнює та підписує заяву згідно з додатком 2 до 

цього Порядку. Виконавчий апарат міської ради направляє заяви секретаря 

ради, депутатів міської ради разом із заявами отримувачів допомог з додатками 

до департаменту соціальної політики міської ради». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Борця. 

 

 

Міський голова         Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


