
ПРОЄКТ 

  

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про внесення змін до Положення про порядок та умови надання разової  
грошової допомоги 

 
Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», з метою спрощення процедури подання документів 
для надання разової грошової допомоги громадянам, які опинились в складних 
життєвих обставинах, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Положення про порядок та умови надання разової грошової 

допомоги, затвердженого рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради 
восьмого скликання від 29.12.2020 № 88, що додаються на 2-х аркушах. 
 

2. Організацію виконання рішення покласти на виконавчий апарат обласної 
ради та Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної 
державної адміністрації, контроль – на постійну комісію обласної ради з питань 
бюджету та управління майном та на постійну комісію обласної ради з питань 
охорони здоров’я та соціального захисту населення.  

 
 
 

ГОЛОВА 

 ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

 

О. БІЛЕНЬКИЙ  

 

 

 
 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення пленарного 

засіданн

я 

другої сесії обласної ради 

восьмого 

скликання 

22.12.2021 №  

 

 

Зміни, 

що вносяться до Положення про порядок та умови надання разової 

грошової допомоги 
 

Пункт 5 Розділу ІІ викласти в наступній редакції: 

«5. Разом із заявою необхідно подати такі документи: 

− копію паспорта заявника (сторінки 1, 2; 3-6 (в разі 

необхідності), сторінку з вказаним місцем проживання) або копію паспорта 

громадянина України у формі картки з Витягом із державного 

демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або довідка про 

реєстрацію місця проживання особи відповідно до додатку 13 Правил 

реєстрації місця проживання, затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 02.03.2016 року № 207; 

− копію реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків (ідентифікаційний номер) або довідку (штамп у паспорті) органів 

державної податкової служби про відмову від ідентифікаційного номеру 

через свої релігійні або інші переконання; 

− оригінал або належним чином засвідчена копія акта обстеження 

матеріально-побутових умов заявника (згідно з додатком 1 до Положення) 

або акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї затвердженої форми 

згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України 

28.04.2004 N 95; 

− інформацію про реквізити карткового рахунку у банківській 

установі (у випадку, якщо заявник бажає отримати допомогу на особистий 

рахунок); 

− копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво 

про народження, свідоцтво про шлюб та інше), у разі якщо допомога надається 

членам сім’ї, які проживають окремо від заявника; 

− копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.10.2014 року № 509; 

- інші документи, що підтверджують необхідність надання 

допомоги (за бажанням заявника). 
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Пункт 6 Розділу ІІ викласти у наступній редакції: 

«6. У разі якщо матеріальна допомога надається за напрямами 

визначеними у підпунктах 5.2, 5.3 пункту 5 Розділу I Положення, до заяви із 

вищеперерахованими документами додаються: 

6.1. оригінал або належним чином засвідчена копія акта про пожежу за 

формою, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України 

від 14.06.2017 року № 503; 

6.2. оригінал або належним чином засвідчені копії підтверджуючих 

документів Головного Управління  ДСНС України в Полтавській області або 

їх територіальних органів про факт виникнення повені на території 

проживання заявника; 

6.3. оригінал або копія довідки закладу охорони здоров’я про 

перебування на стаціонарному лікуванні; 

6.4. копії медичних довідок за встановленими формами Міністерства 

охорони здоров’я України, затверджені наказом від 29.12.2000 року № 369 

«Про затвердження форм медичної облікової документації, що 

використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)»: 

- виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого – 

форма 027/о; 

- виписка із медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне 

утворення – форма 027-1/о – для осіб, у яких виявлено онкологічне 

захворювання; 

- консультативний висновок спеціаліста – форма 028/0 – для громадян, 

які направляються на консультацію, в тому числі і для необхідності 

оперативного втручання. 

 

 

 

Депутатка обласної ради  

восьмого скликання,  

членкиня постійної комісії  

Полтавської обласної 

ради з питань освіти, науки та культури                           Ю. ЦИБУЛЬСЬКА  
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін до Положення про порядок та 

умови надання разової грошової допомоги» 

 

Розробник проєкту рішення: депутатка Полтавської обласної ради восьмого 

скликання, членкиня постійної комісії Полтавської обласної ради з питань 

освіти, науки та культури Цибульська Юлія Володимирівна. 

Проєкт рішення  є нормативно-правовим актом. 

 

Мета: спрощення процедури подання документів на надання разової грошової 

допомоги громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено з власної ініціативи депутатки Полтавської 

обласної ради Ю. Цибульської. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття проєкту рішення «Про внесення змін до Положення про 

порядок та умови надання разової грошової допомоги» дасть змогу підтримати 

громадян, що опинились в складних життєвих обставинах та потребують 

фінансової допомоги та спростити отримання громадянами разової грошової 

допомоги.  

 

3. Суть проєкту рішення: 

 

Проєктом рішення «Про внесення змін до Положення про порядок та 

умови надання разової грошової допомоги» передбачається удосконалення 

діючого Положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги в 

частині надання заявниками документів. 

 

 

4. Правові аспекти 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація прийнятого рішення не потребує додаткових витрат з обласного 

бюджету. 
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення «Про внесення змін до Положення про порядок та умови 

надання разової грошової допомоги» не потребує з’ясування позицій 

зацікавлених осіб/органів/сторін. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення «Про внесення змін до Положення про порядок та умови 

надання разової грошової допомоги»не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення «Про внесення змін до Положення про порядок та умови 

надання разової грошової допомоги» відсутні корупційні ризики. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття проєкту рішення «Про внесення змін до Положення про 

порядок та умови надання разової грошової допомоги» дасть змогу спростити 

процедуру подання документів на отримання разової грошової допомоги. 

 

 

 

Депутатка обласної ради  

восьмого скликання,  

членкиня постійної комісії  

Полтавської обласної 

ради з питань освіти, науки та культури                           Ю. ЦИБУЛЬСЬКА  

 

 



Порівняльна таблиця 

до проєкту рішення «Про внесення змін до Положення про порядок та  

умови надання разової грошової допомоги» 

 

Чинна редакція пункту Редакція, запропонована автором 

проєкту 

 

− реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 

(ідентифікаційний номер) або 

довідку (штамп у паспорті) органів 

державної податкової служби про 

відмову від ідентифікаційного 

номеру через свої релігійні або інші 

переконання; 

 

− оригінал акту обстеження 

матеріально-побутових умов 

заявника (згідно з додатком 1 до 

Положення); 

 

 

 

 

 

 

 

 

− документи, що підтверджують 

родинні стосунки (свідоцтво про 

народження, свідоцтво про шлюб та 

інше), у разі якщо допомога надається 

членам сім’ї заявника; 

 

 

− довідка про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, 

відповідно до Порядку оформлення і 

видачі довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, 

затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 жовтня 2014 

року № 509; 

 

 

 

− копію реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків 

(ідентифікаційний номер) або 

довідку (штамп у паспорті) органів 

державної податкової служби про 

відмову від ідентифікаційного 

номеру через свої релігійні або інші 

переконання; 

 

− оригінал або належним 

чином засвідчена копія акта 

обстеження матеріально-побутових 

умов заявника (згідно з додатком 1 

до Положення) або акта обстеження 

матеріально-побутових умов сім'ї 

затвердженої форми згідно з 

наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України 

28.04.2004 N 95; 

 

− копії документів, що 

підтверджують родинні стосунки 

(свідоцтво про народження, свідоцтво 

про шлюб та інше), у разі якщо 

допомога надається членам сім’ї, які 

проживають окремо від заявника; 

 

− копію довідки про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи, 

відповідно до Порядку оформлення і 

видачі довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, 

затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.10.2014 року 

№ 509; 
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- інші документи, що підтверджують 

необхідність надання допомоги. 

- інші документи, що 

підтверджують необхідність надання 

допомоги (за бажанням заявника). 

 

 

6.1. оригінал акта про пожежу за 

формою, затвердженою наказом 

Міністерства внутрішніх справ 

України від 14 червня 2017 року  

№ 503; 

 
 

6.2. підтверджуючі документи 

Головного Управління ДСНС 

України в Полтавській області або їх 

територіальних органів про факт 

виникнення повені на території 

проживання заявника; 

 

 

6.3. медичні довідки за 

встановленими формами 

Міністерства охорони здоров’я 

України: 

 

 

 

 

 

Позиція відсутня 

 

 

 

 

 

6.1. оригінал або належним чином 

засвідчена копія акта про пожежу 

за формою, затвердженою наказом 

Міністерства внутрішніх справ 

України від 14.06.2017 року № 503; 

 

6.2. оригінал або належним чином 

засвідчені копії підтверджуючих 

документів Головного Управління  

ДСНС України в Полтавській 

області або їх територіальних 

органів про факт виникнення повені 

на території проживання заявника; 

 

6.3. копії медичних довідок за 

встановленими формами 

Міністерства охорони здоров’я 

України, затверджені наказом від 

29.12.2000 року № 369 «Про 

затвердження форм медичної 

облікової документації, що 

використовується в стаціонарах і 

поліклініках (амбулаторіях)» 

 

6.4. оригінал або належним чином 

засвідчена копія довідки закладу 

охорони здоров’я про перебування 

на стаціонарному лікуванні; 

 

 

 

 

Депутатка обласної ради       Ю. ЦИБУЛЬСЬКА  

 


