
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  

  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 
 

Про зміни до Програми додаткових гарантій  

соціального захисту громадян на 2018 рік 

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, та з метою забезпечення соціального захисту громадян міста, 

враховуючи звернення депутатів Ужгородської міської ради  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення XVІІІ сесії міської ради VII скликання міської 

ради № 894 від 14.12.2017 "Про Програму додаткових гарантій соціального 

захисту громадян на 2018 рік” а саме: 

1. Перший абзац розділу 4  Програми викласти в наступній редакції:  

Проблему передбачається розв’язати шляхом: 

- надання матеріальної допомоги категоріям осіб, які її потребують у 

порядку, передбаченому Додатком № 4 до Програми; 

- закупівлі путівок на санаторно-курортне оздоровлення (для ветеранів 

праці) та відшкодування вартості путівок санаторно-курортним закладам за 

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України « Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських 

переслідувань»; 

- підтримки внутрішньо переміщених осіб та учасників 

антитерористичної операції та інших соціально незахищених категорій осіб. 

2. Доповнити Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян 

на 2018 рік додатком № 4  «Порядок надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення 

потребують соціальної підтримки». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О. П. 
 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 
  

https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/894-vid-14-12-2017-pro-programu-dodatkovyh-garantij-sotsialnogo-zahystu-gromadyan-na-2018-rik/
https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/894-vid-14-12-2017-pro-programu-dodatkovyh-garantij-sotsialnogo-zahystu-gromadyan-na-2018-rik/


Додаток 4 до Програми 

 

 

 

ПОРЯДОК  

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок 

недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки 

 

1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які 

внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної 

підтримки (далі – Порядок) визначає механізм надання та виплати одноразової 

матеріальної допомоги, що надається згідно пунктів 1 та 2 заходів, передбачених 

Програмою додаткових гарантій соціального захисту громадян  щодо посилення 

соціального захисту громадян м. Ужгорода на 2018 рік.  

2. Матеріальна допомога надається малозабезпеченим, непрацездатним 

громадянам, багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, 

ветеранам війни та праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, 

внутрішньо переміщеним особам; а також учасникам антитерористичної 

операції, пораненим, травмованим (або одному з членів їх сімей), сім’ям 

загиблих мешканців м. Ужгорода – учасників антитерористичної операції, іншим 

громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення 

потребують соціальної підтримки, місце проживання яких зареєстроване в м. 

Ужгород. 

3. Для надання одноразової матеріальної допомоги, заявник надає до 

особистого звернення такі документи: - ксерокопія документу, що засвідчує 

особу заявника та адресу його місця проживання; -ксерокопія довідки про 

присвоєння ідентифікаційного коду; - ксерокопія одного з документів: 

пенсійного посвідчення, посвідчення інваліда, ветерана війни чи праці, інше 

посвідчення, що встановлює його статус, тощо та оригінали для звірки. 

4. Крім документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, при необхідності 

заявник надає такі документи:-довідка про стан здоров'я та необхідність 

лікування громадянина; - документи, що підтверджують надзвичайні обставини, 

які призвели до скрутного становища; -довідка про склад сім’ї; -ксерокопія 

довідки про участь в антитерористичної операції; - ксерокопії медичних 

документів, які підтверджують поранення (травму, ушкодження), отримане під 

час участі в антитерористичної операції; - інші документи, що можуть 

підтверджувати необхідність надання одноразової матеріальної допомоги. 

5. У разі відсутності документів, які є обов'язковими для надання 

одноразової грошової допомоги (пункт 3 Порядку), заяви громадян 

направляються  в управління праці та соціального захисту населення для 

подальшого доопрацювання. 

6. Звернення громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги 

разом із документами, наведеними у пунктах 3 та 4 даного Порядку, 

направляються в управління праці та соціального захисту населення.  

7. За наслідками розгляду може бути відмовлено в наданні грошової 

допомоги, якщо: 



 - заявник працездатний або працездатні члени його сім'ї без поважних 

причин не працюють і не зареєстровані в центрі зайнятості; 

 - сім'я протягом поточного року вже отримувала одноразову грошову 

допомогу з коштів міського бюджету; 

- відсутність зареєстрованого місця проживання в м. Ужгород. 

8. Визначити мінімальний розмір одноразової матеріальної допомоги 

100,00грн., максимальний - 15000,00гривень.  

9. Розмір одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції (в тому числі пораненим та травмованим) надається 

одноразово, членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції 

встановлюється за рішенням міського голови.  

10. Міський голова та депутати міської ради мають право в окремих 

випадках, як виняток приймати рішення щодо надання одноразової грошової 

допомоги в розмірі, який перевищує розмір передбачений пунктом 8 цього 

Порядку, особам у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з 

подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин, що 

підтверджуються відповідними документами та особам, яким згідно пункту 2 

Порядку  надання матеріальної допомоги не передбачається. 

11. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться управлінням 

праці та соціального захисту населення, у встановлених розмірах поштовими 

переказами через підприємства поштового зв'язку міста або через банківські 

установи на картковий рахунок заявника. 

 

 

 

Секретар ради         А. Габор 


