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ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  № 4/4 

  с.Боратин    

                                                                     

Про затвердження Програми  

соціального захисту населення  

Боратинської сільської ради на 

2021 – 2023 роки 

             Відповідно до пункту 22 статті 26  Закону  України „ Про місцеве  самоврядування 

в Україні, враховуючи  пропозиції  постійних комісій сільської ради сільської ради  з 

гуманітарних питань  та  з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку та  інвестицій,  сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Затвердити Програму соціального захисту населення Боратинської сільської ради 

на 2021 – 2023 роки ( додається). 

           2. Постійним  комісіям сільської ради  з гуманітарних питань  та  з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку та  інвестицій  розглядати  хід 

реалізації Програми та вносити відповідні пропозиції на  розгляд сесії сільської ради. 

           3. Контроль за  виконанням даного  рішення  покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвиткута інвестицій. 
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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має 

виконуватися завжди  і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких 

виникли проблеми. Програма соціального захисту населення Боратинської сільської ради 

на 2021-2023 роки (далі – Програма ) підготовлена відповідно до Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про основи соціального захисту бездомних 

громадян і безпритульних дітей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», Постанови Кабінету Міністрів України від                       12 

квітня 2017 року № 256 «Деякі питання використання коштів державного бюджету для 

виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих 

категорій населення», Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99 

«Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій 

осіб, яка зобов’язалася поховати померлого», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 

вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», та інших 

законодавчо-нормативних актів. 

В Боратинській територіальній громаді станом на 01.01.2021 року проживає: 22 

особи, які мають статус учасника ліквідації та потерпілого І категорії/дружини померлого 

учасника ліквідації та потерпілого І категорії наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 38 

особи, які мають статус ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону 

України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», серед них 2 особи з 

інвалідністю внаслідок війни, 34 особи з числа членів сімей загиблих, 1 особа, яка має 

статус Героя Соціалістичної Праці, 1 особа, яка брала участь у боротьбі за незалежність 

України у XX столітті у складі Української повстанської армії.  

Соціальний захист також направлений на осіб, які брали участь у бойових діях на 

території інших держав, яких на сьогодні налічується 39 осіб, та 217 осіб учасників АТО, 2 

особи, члени сімей загиблих учасників АТО. 

Також в територіальній громаді проживає 7 одиноких осіб, які потребують 

стаціонарного догляду, 86 дітей з інвалідністю, 29 дітей-сиріт, 36 дітей які проживають в 

сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають на постійному 



контролі служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення Боратинської 

сільської ради, 12 осіб які в 2021 році будуть відзначати 90 річчя. 

Актуальність розроблення та прийняття Програми зумовлено необхідністю 

впровадження політики щодо забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку 

сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету 

забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. Турбота про людей,  які  

перебувають у складних  життєвих обставинах – один  з основних  напрямів  державної  

політики  у сфері соціального захисту населення. 

Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише 

матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, 

впевненості у своєму майбутньому.  

Ефективний соціальний захист – це не лише гарантоване державою соціальне 

забезпечення (пенсії, виплати, доплати) і створена мережа надання соціальних послуг, а й 

комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні за рахунок коштів сільського 

бюджету шляхом надання, в доповнення до державного соціального забезпечення, 

додаткових гарантій соціального захисту жителям  населених  пунктів територіальної 

громади, забезпечення добробуту та покращення соціального самопочуття кожної людини. 

Саме на розвиток цих стратегічних завдань, зростання рівня життя, надання в повному 

обсязі соціальних послуг вразливим категоріям громадян з урахуванням їх реальних потреб 

спрямовані соціальні ініціативи. 

Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації на території Боратинської 

територіальної громади є відповідне формування сільської соціальної підтримки. 

 

ІІ. ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

З урахуванням реалій сьогодення: ринкової економіки, безробіття, подорожчання 

життєво необхідних потреб родини та з огляду на загострення економічних та соціальних 

проблем сімей, виникає потреба у розробленні системи заходів, покликаних сприяти 

формуванню самодостатньої сім’ї, поліпшенню становища української родини. 

Впровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків також є 

однією із важливих умов сталого соціально-економічного розвитку країни, позитивних змін 

у суспільстві, реалізації прав людини та самореалізації особистості, запорукою 

європейської інтеграції України. 



В умовах подорожчання життя – зростання цін на товари широкого вжитку, 

медикаменти, подорожчання соціальних послуг, підвищення цін і тарифів на оплату 

житлово-комунальних послуг – проблема соціального захисту малозабезпечених 

мешканців сіл є найбільш актуальною. Особливе занепокоєння викликає зростання 

кількості захворювань (онкологічні, серцево-судинні, легеневі тощо), при яких мешканці 

потребують значних коштів на лікування та реабілітацію. У зв’язку зі зменшенням обсягу 

безоплатних медичних послуг у закладах охорони здоров’я та постійним зростанням цін на 

ліки виникає необхідність матеріальної підтримки мешканців сіл, які потребують допомоги 

на лікування. Постає проблема надання соціально незахищеним громадянам послуг, які так 

чи інакше пов’язані з медико-соціальною реабілітацією, з охороною їхнього здоров’я, 

зокрема, проведенням термінових хірургічних операцій та курсу медикаментозного 

лікування, надання реабілітаційної допомоги інвалідам, хворим на онкологію. 

Ще одна категорія, яка потребує уваги, це – малозабезпечені громадяни, які 

потребують надання матеріальної допомоги на інші потреби, виходячи з сімейної ситуації 

Враховуючи вищезазначене, а також аналіз особистих звернень громадян та 

результати обстеження матеріально-побутових умов їх проживання, визначилися основні 

нагальні проблеми, на вирішення яких спрямовані завдання Програми у частині надання 

допомог мешканцям об’єднаної територіальної громади. 

 

ІІІ. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Основною метою Програми є здійснення конкретних заходів, спрямованих на 

забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної 

підтримки незахищеним верствам населення. 

Найбільшу увагу суспільства привернено до проблем старшого покоління, інвалідів, 

чорнобильців, дітей війни, учасників бойових дій, воїнів  Афганістану, учасників АТО та 

членам їхніх сімей, одиноким громадянам, дітям-сиротам, онкохворим, одиноко 

проживаючим  громадянам  та іншим  категоріям населення. 

З огляду на умови сьогодення, Програмою визначено основні пріоритетні завдання: 

- забезпечити надання  матеріальної допомоги окремим категоріям населення 

Боратинської  сільської ради, які опинилися в складних життєвих обставинах;  

- забезпечити надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. на 

проведення складних хірургічних операцій, лікування онкохворих; 

- забезпечити надання матеріальної допомоги особам, які постраждали 

внаслідок виникнення пожежі, стихійного лиха та підтоплень; 



- забезпечити надання одноразової  матеріальної  допомоги учасникам 

антитерористичної операції, пораненим та травмованим (або одному з членів їх сімей) у 

поточному році; 

- забезпечити невідкладне підвищення рівня соціальної захищеності учасників 

антитерористичної операції та членів їхніх сімей, вирішення питань надання додаткових 

соціальних гарантій, дієвої допомоги та підтримання в них належного морально-

психологічного стану ; 

- забезпечити надання матеріальної допомоги особам, яким виповнилося 90 і 

100 років; 

- забезпечити надання щомісячної матеріальної допомоги  ветеранам ОУН 

УПА 

- забезпечити придбання дитячих новорічних подарунків; 

- забезпечити придбання подарунків для привітання дітей до Дня спільних дій 

в інтересах дітей, Дня захисту дітей; 

- забезпечити придбання канцелярії до Дня знань для дітей які проживають у 

сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах; 

- забезпечити відшкодування пільговим категоріям осіб за користування 

телекомуніційними послугами; 

- забезпечити відшкодування за надання соціальної послуги стаціонарного 

догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої 

здатності; 

- забезпечити компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян; 

- забезпечити компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі. 

 

IV. ШЛЯХИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ 

Матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань установ і 

організацій, а також на підставі рішення виконавчого комітету Боратинської  сільської  

ради. 

Одноразова матеріальна допомога громадянам, які внаслідок недостатнього 

матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки, надається у Порядку, який 

наведено у додатку 3, що додається до Програми. 



V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а 

також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

Під час формування проекту місцевого бюджету сільська рада передбачає 

асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей місцевого бюджету.  

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту 

місцевого бюджету на відповідний рік у межах обсягу видатків. Для  реалізації Програми 

також можливе фінансування за рахунок благодійних внесків, гуманітарної допомоги, 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми наведений у додатку 2 до програми. 

 

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет 

Боратинської сільської ради. 

Відповідальний виконавець щорічно до 25 грудня інформує сільську раду про хід 

виконання цієї Програми.  

У випадку необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми 

відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд 

сесії сільської ради. 

Основні завдання і заходи Програми подано в додатку 3. 

 

VII. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Очікується, що в результаті реалізації Програми, відбудеться покращення надання 

різних допомог і послуг найбільш незахищеним верствам населення. Кошти  з сільського  

бюджету використовуватимуться максимально ефективно.   

 

 

 



                                                                                                            Додаток 1 

                                                                                                          до Програми 

 

Паспорт Програми 

 

 

1. 

Ініціатор розроблення 

Програми 

 Боратинська сільська рада 

 

 

2. 

 

 

Дата, номер і назва  

розпорядчого документа  

органу виконавчої влади  

про розроблення 

Програми 

Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та інші законодавчо нормативні –акти. 

 

3. Розробник Програми Служба у справах дітей, сім’ї та соціального 

захисту населення, виконавчий комітет 

Боратинської сільської ради 

 

4. 

Відповідальний 

Виконавець Програми 

Виконавчий комітет Боратинської сільської ради,  

5. Учасники Програми Боратинська сільська рада, 

6. 

 

Термін реалізації 

Програми 

2021– 2023 роки 

 

 

 

7. 

 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

 

Місцевий бюджет 

 

 

 

8. 

 

 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів,  

необхідних для реалізації 

Програми (тис. грн), у  

тому числі:  

Фінансування програми здійснюється в межах 

асигнувань, які виділятимуться з сільського 

бюджету на 2021 – 2023 роки з урахуванням 

завдань, передбачених програмою 

 Коштів місевого  
8 514 000 



1) 

 

 

бюджету (тис.  

грн) 

 

 

2) 

Коштів 

інших джерел  (тис. грн) 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

   

                                                                              

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Додаток 2 

                                                                                    до Програми 

 

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення 

Програми соціального захисту населення Боратинської сільської  

на 2021– 2023 роки 

 

№з/п Заходи Терміни 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 

2021 2022 2023 Всього  

1. 

Заходи 

соціального 

захисту 

2021-

2023р. 

2 768 

000 

2 838 

000 

2 908 

000 
8 514 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Додаток 3                                                                                                                                                                
                                                                                                            до Програми 

Завдання і заходи Програми  

 

№ 

з/

п 

Перелік 

заходів 

Програми 

Строк 

викон

ання 

заходу 

Виконавц

і 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість) тис. 

грн. 

Всьог

о 

2021 2022 2023 

 

1. Організаційно-інформаційне забезпечення 

 

    

1. Проводити 

інформаційн

о-

роз’яснюваль

ну роботу 

серед 

населення 

щодо змін,  

нововведень 

у 

законодавств

і України з 

питань 

соціального 

захисту. 

2021-2023 служба 

у 

справах 

дітей, 

сім’ї та 

соціаль

ного 

захисту 

населен

ня 

фінансу

вання 

не 

потребу

є  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

2. Поліпшення соціально-побутового 

обслуговування 

 

    

1. Проводити 

обстеження 

матеріально-

побутових 

умов 

проживання 

громадян з 

метою 

2021-

2023 

служба у 

справах 

дітей, сім’ї та 

соціального 

захисту 

населення, 

виконавчий  

комітет  

фінансу

вання  

не 

потребу

є  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 



вивчення 

потреб 

інвалідів, 

ветеранів 

війни, сімей 

військовосл

ужбовців, 

учасників  

АТО, 

одиноких 

непрацездат

них 

громадян. 

Результати 

обстежень 

(акти) з 

пропозиціям

и щодо 

надання 

конкретної 

допомоги 

зазначеній 

категорії 

громадян 

виносити на 

розгляд 

виконавчого 

комітету. 

сільської 

ради  

 

 

 

2. Залучати до 

волонтерсько

го руху 

молодь для 

надання 

допомоги 

одиноким 

непрацездатн

им 

громадянам 

похилого 

віку, 

інвалідам, 

учасникам  

бойових  дій, 

вдовам  та  

дітям  війни. 

2021-

2023 

ЗОШ, що 

знаходяться 

на території 

сільської 

ради 

фінансу

вання  

не 

потребу

є  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 



3. Надання 

одноразової 

матеріальної 

допомоги 

громадянам, 

які 

опинилися в 

складних 

життєвих 

обставинах, 

та іншим 

категоріям 

громадян, що 

потребують 

соціальної 

підтримки 

(відповідно 

до Додатку 

4) 

2021-

2023 

виконавчий  

комітет  

сільської 

ради  

сільськ

ий  

бюджет   

2 400 

000 

800 

000 

800 

000 

800 

000 

4. Надати 

матеріальну 

допомогу до  

Дня 

незалежності  

України  та 

до Дня 

захисника 

України: 

 учасникам 

АТО та 

сім’ям 

загиблих,род

инам 

загиблиху 

подіях під 

час 

Революції 

Гідності у м. 

Києві 

2021-

2023 

виконавчий  

комітет  

сільської 

ради  

сільськ

ий  

бюджет   

1 500 

000 

500 

000 

500 

000 

500 

000 

5 Надати 

матеріальну 

допомогу  до 

Дня 

вшанування 

2021-

2023 

виконавчий  

комітет  

сільської 

ради 

сільськ

ий  

бюджет   

75 000 25 000 25 000 25 000 



учасників 

ліквідації 

наслідків 

аварії на 

Чорнобильсь

кій АЕС 

(термін 

виконання 

грудень 

місяць) 

6 Надати 

матеріальну 

допомогу  

інвалідам 

ВВв, 

ветеранам  

ВВв та 

особам, які 

брали участь 

у бойових 

діях на 

території 

інших 

держав, 

 членам 

загиблих 

сімей    

(термін 

виконання                                                                       

травень 

місяць) 

2021-

2023 

виконавчий  

комітет  

сільської 

ради 

сільськ

ий  

бюджет   

150 

000 

50 000 50 000 50 000 

7. Надавати 

одноразову  

матеріальну  

допомогу  на 

день 

народження 

громадянам, 

яким  

виповнилося  

90  і  100  

років а також 

особам, які 

2021-

2023 

виконавчий  

комітет  

сільської 

ради  

сільськ

ий  

бюджет   

33 000 11 000 11 000 11 000 



мають статус 

Героя 

Соціалістичн

ої Праці 

8. Надання  

матеріальної 

допомоги на 

поховання 

померлого – 

особи, яка на 

момент 

смерті не 

працювала 

2021-

2023 

виконавчий  

комітет  

сільської 

ради 

сільськ

ий  

бюджет   

90 000 30 000 30 000 30 000 

9. Надання 

матеріальної 

допомоги 

особам, які 

постраждали 

внаслідок  

виникнення  

надзвичайної  

ситуації 

(пожежі, 

стихійного 

лиха та 

підтоплень). 

2021-

2023 

виконавчий  

комітет  

сільської 

ради  

сільськ

ий  

бюджет   

за 

рахун

ок 

резерв

ного 

фонду  

за 

рахун

ок 

резерв

ного 

фонду 

за 

рахун

ок 

резерв

ного 

фонду 

за 

рахун

ок 

резерв

ного 

фонду 

1

0. 

Надання 

допомоги у 

вигляді 

продуктових 

наборів: 

 інвалідам, 

одиноким 

особам 

похилого 

віку, сім’ям, 

які 

опинилися в 

складних 

життєвих 

обставинах 

до Різдвяних 

свят та до 

Дня 

2021-

2023 

служба у 

справах 

дітей, сім’ї та 

соціального 

захисту 

населення 

сільськ

ий  

бюджет  

благоді

йні 

внески  

110 

000 

35 000 35 000 40 000 



похилого 

віку. 

1

1. 

Надання 

щомісячної 

матеріальної 

допомоги  

ветеранам 

ОУН УПА 

2021-

2023 

сільська  

рада   

сільськ

ий    

бюджет 

36 000 12 000 12 000 12 000 

1

2. 

Надання 

матеріальної 

допомоги  та 

придбання 

подарунків 

дітям-

сиротам, 

дітям 

позбавленим 

батьківськог

о піклування 

до Дня 

спільних дій 

в інтересах 

дітей,  

та 

Міжнародног

о  Дня 

захисту прав 

дітей 

2021-

2023 

служба у 

справах 

дітей, сім’ї та 

соціального 

захисту 

населення 

сільськ

ий    

бюджет

, 

благоді

йні 

внески 

120 

000 

40 000 40 000 40 000 

1

3. 

Придбання 

канцелярії до 

Дня знань 

для дітей, які 

проживають 

у сім’ях, що 

опинилися в 

складних 

життєвих 

обставинах 

2021-

2023 

служба у 

справах 

дітей, сім’ї та 

соціального 

захисту 

населення 

сільськ

ий    

бюджет

, 

благоді

йні 

внески 

30 000 10 000 10 000 10 000 

1

4. 

Відшкодуван

ня за 

надання 

соціальної 

послуги 

стаціонарног

2021-

2023 

сільська  

рада   

сільськ

ий    

бюджет 

2 380 

000 

785 

000 

795 

000 

800 

000 



о догляду за 

особами, які 

втратили 

здатність до 

самообслуго

вування чи 

не набули 

такої 

здатності 

1

5. 

Компенсація 

виплат на 

пільговий 

проїзд 

автомобільн

им 

транспортом 

окремим 

категоріям 

громадян 

2021-

2023 

сільська  

рада   

сільськ

ий    

бюджет 

1 350 

000 

400 

000 

450 

000 

500 

000 

1

6. 

Компенсація 

фізичним 

особам, які 

надають 

соціальні 

послуги з 

догляду на 

непрофесійні

й основі 

2021-

2023 

сільська  

рада   

сільськ

ий    

бюджет 

240 

000 

70 000 80 000 90 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Додаток 4 

                                                                                                                  до Програми 

 

ПОРЯДОК 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян, що 

потребують соціальної підтримки 

 

         Порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителям Боратинської сільської 

ради розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Програми  соціального  захисту  населення Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням Боратинської сільської ради № ___ від ______2021 року і визначає 

порядок надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та 

іншим категоріям населення, які проживають на території Боратинської сільської ради. 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Одноразова матеріальна допомога (далі – Допомога) надається громадянам, які 

постійно зареєстровані, або проживають на території Боратинської сільської ради. 

1.2. Загальна сума коштів для надання Допомоги малозабезпеченим громадянам та іншим 

категоріям населення затверджується сесією Боратинської  сільської ради при прийнятті 

бюджету на відповідний бюджетний рік. 

1.3. Матеріальна допомога надається сім’ї не більше, ніж один раз на рік (в окремих 

випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається вдруге). 

1.4. Не оплачуються лікування пацієнтів у приватних клініках та санаторно-курортне 

лікування. 

1.5. В окремих випадках громадянам, які опинилися в дуже складних життєвих обставинах 

(необхідність проведення складного і дорогого лікування, хірургічна операція, придбання 

медичних апаратів тощо), матеріальна допомога може бути більшою від розміру, 

встановленого п.2.4.2. даного Порядку. 

1.6. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається на засіданні 

виконкому з обов’язковим повідомленням заявника у випадках: 

• невідповідності поданих документів; 

• відсутності коштів у сільському бюджеті; 



• повторного звернення особи протягом року (крім випадків, передбачених пунктом 2.4.1. 

та 2.4.2. даного Порядку). 

1.7. Допомога надається громадянам, які виконують військовий обов’язок у зоні конфлікту, 

сім’ям загиблих та поранених під час виконання обов’язків військової служби в зоні АТО, 

учасникам бойових дій на території інших держав, громадянам, які постраждали в 

результаті пожежі, малозабезпеченим громадянам, зокрема дітям-сиротам, позбавлених 

батьківського піклування, дітям з інвалідністю, дітям із сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, особам з інвалідністю, одиноким громадянам похилого віку, 

багатодітним сім'ям, одиноким і малозабезпеченим матерям та іншим категоріям 

малозабезпечених громадян, в тому числі для надання медичної допомоги, ліквідаторам, 

сім’ям загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС. 

 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

2.1. Матеріальна допомога надається громадянам, які постійно зареєстровані, або 

проживають на території Боратинської сільської на підставі їхнього письмового звернення 

та необхідних документів, перелік яких визначається цим Порядком. 

2.2. Сільський голова скеровує подання з пакетом документів, передбачених пунктом 2.1. 

на розгляд виконавчого комітету. 

2.3. Сума для надання Допомоги громадянам визначається за рішенням виконавчого 

комітету. 

2.4. Допомога виділяється у грошовому вигляді в розмірі: 

• Громадянам, які потерпіли внаслідок пожежі, стихійного лиха — від 1000 до 10 000 

гривень, в залежності від, ступеню руйнування житла (кошти виділяються із 

резервного фонду); 

• Громадянам, які потребують дороговартісного лікування (на проведення складних 

медичних операцій, на лікування серцево-судинних та онкозахворювань, та інших 

вашких захворювань)- від 1000 до 5 000  гривень; 

• Військовослужбовцям, добровольцям, мобілізованим, ліквідаторам, сім’ям загиблих 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС, іншим категоріям та їх сім’ям, які виконують 

військовий обов’язок в зоні конфлікту, учасникам бойових дій на території інших 

держав для проведення лікування та реабілітації - від 500 до 1000 гривень; 

• Допомога іншим категоріям громадян, що опинились в складних життєвих обставинах, 

надається відповідно до складності ситуації, рівня забезпеченості сім’ї та становить 

від 500 до 2000 гривень; 

2.4.5. Допомога на поховання надається в розмірі  1000-1500 гривень. 

2.5. Виплату одноразової матеріальної допомоги здійснюється відділом бухгалтерського 

обліку та звітності сільської ради. 



3. ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ 

3.1. Заява про надання Допомоги, з якою громадянин письмово звертається до сільського 

голови, викладаючи в ній причини звернення та вказуючи свої реквізити; 

3.1.1 У разі, якщо громадянин не має можливості звернутися особисто, то із заявою 

звертається один із членів його сім’ї; 

3.1.2. У випадку, якщо лікування або надання Допомоги потребують неповнолітні діти, то 

заяву подає один із батьків або опікуни піклувальники. 

3.2. На лікування: 

- копія сторінок паспорта заявника; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- свідоцтва про народження (у випадку, якщо Допомоги потребують діти заявника); 

- декларація про доходи сім’ї особи, яка звернулась за наданням матеріальної допомоги, 

відповідного зразка; 

- копія довідки лікарсько-консультативної комісії або лікувального закладу про стан 

здоров’я, інвалідність, направлення на лікування, результати обстеження; 

 -чеки на лікарські припарати тощо. 

3.3. На поховання: 

- копія сторінок паспорта заявника; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- копія свідоцтва про смерть та копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану 

громадян про смерть у разі реєстрації смерті у відділі ДРАЦС. 

3.4. На подолання наслідків пожежі, стихійного лиха: 

- копія сторінок паспорта заявника; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- копія акту про пожежу Луцького міськрайонного відділу Управління ДСНС України у 

Волинській області; 

- декларація про доходи сім’ї особи, яка звернулась за наданням матеріальної допомоги, 

відповідного зразка; 



3.6. Учасникам АТО, військовослужбовцям: 

- копія сторінок паспорта заявника;  

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- довідка військової частини про участь мобілізованого в антитерористичній операції; 

- посвідчення учасника бойових дій; 

- документ, що підтверджує необхідність лікування або реабілітації ( для учасників АТО); 

- декларація про доходи сім’ї особи, яка звернулась за наданням матеріальної допомоги, 

відповідного зразка.  

 

4. ОБЛІК ЖИТЕЛІВ БОРАТИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 

ОДНОРАЗОВУ МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ ТА КОНТРОЛЬНІ ФУНКЦІЇ  

4.1. Облік жителів Боратинської сільської ради, які отримали Допомогу згідно з цим 

Порядком, веде начальник служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення; 

4.2. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку та рішень виконавчого комітету 

здійснюється: 

1) постійною комісією Боратинської сільської ради; 

2)начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності Боратинської сільської ради. 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 


