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Про внесення змін до Положення про порядок
надання одноразової матеріальної допомоги окремим
категоріям громадян та малозабезпеченим
громадянам Куликівського району
З метою посилення захисту соціально незахищених верств населення,
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей - мешканців Куликівського району, керуючись пунктом 16 частини
першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
районна рада вирішила:
1. Внести зміни до Положення про порядок надання одноразової
матеріальної допомоги окремим категоріям громадян та малозабезпеченим
громадянам Куликівського району (далі Положення), затвердженого рішенням
сімнадцятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 27 грудня
2013 року (зі змінами), а саме:
1.1. Абзац другий пункту першого Положення викласти в такій редакції:
«Учасникам АТО та членам їх сімей матеріальна допомога може надаватись
більш ніж один раз на рік, але лише в разі настання непередбачуваних ситуацій,
наприклад, у зв’язку з тяжкою хворобою, смертю близьких родичів, стихійного
лиха та в інших особливих обставинах».
1.2. Пункт третій Положення доповнити новим абзацом такого змісту:
«При повторному зверненні учасники АТО або члени їх сімей до заяви додають
наступні документи:
1) копія паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки);
2) копія ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті);
3) оригінал довідки з місця реєстрації про склад сім’ї;
4) довідка про доходи кожного члена сім’ї за попередні три місяці перед
місяцем звернення;

5) довідка про отримання субсидій на сплату житлово-комунальних
послуг (якщо особа отримує таку субсидію);
6) акт обстеження матеріально – побутових умов заявника, що
складається селищною або сільськими радами;
7) посвідчення учасника бойових дій або довідка, видана та скріплена
печаткою уповноважених органів (зокрема Міністерства оборони України
(військовими комісаріатами, військовими частинами тощо), Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної
служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій тощо або їх територіальними органами (надалі –
уповноважені органи), про призов учасника антитерористичної операції на
військову службу на виконання Указів Президента України від 17.03.2014
№ 303/2014 «Про часткову мобілізацію», від 06.05.2014 № 454/2014 «Про
часткову мобілізацію» та від 22.07.2014 № 607/2014 «Про часткову
мобілізацію»;
8) копія свідоцтва про шлюб (при потребі);
9) копія свідоцтва про народження (при потребі);
10) копія свідоцтва про смерть (при потребі);
11) інші документи, що підтверджують необхідність надання матеріальної
допомоги, а саме: при потребі лікування у медичних закладах ІІ, ІІІ та ІV рівнів
додаються висновки комісій ЛКК про потребу в лікуванні, оперативному
втручанні та інші форми довідок, що свідчать про стан здоров’я, інвалідність
тощо, а також у заяві вказати спосіб перерахування коштів (назву банківської
установи та номер особового рахунку)».
2. Районній державній адміністрації забезпечити дотримання норм
Положення з урахування внесених змін.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з гуманітарних питань.
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