
               Додаток 4

до Комплексної  програми 

соціального       захисту населення 

Дмитрівської сільської 
територіальної громади на 2022-2025 

роки                

ПОРЯДОК
надання адресної грошової допомоги, адресної грошової компенсації 
громадянам за індивідуальними зверненнями та малозабезпеченим 

громадянам
Дмитрівської сільської ради на 2022-2025 роки

Кошти використовуються у такому порядку :

- одноразова матеріальна допомога надається громадянам, які зареєстровані та 

проживають на території Дмитрівської сільської територіальної громади; 
- фінансування заходів проводиться на підставі поданої до виконкому сільської 
ради заяви фізичної особи з відповідним пакетом документів, передбачених 

чинним законодавством України, та розпорядження сільського голови;
- Дмитрівському сільському голові, у разі наявності всіх необхідних 

документів, їх відповідності встановленим вимогам, видавати розпорядження 

про надання одноразової матеріальної допомоги: пораненим мобілізованим 

військовозобов'язаним учасникам антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей, членам сім'ї загиблих мобілізованих 

військовозобов'язаних учасників антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей, членам сім'ї для встановлення на території 
населених пунктів Дмитрівської сільської територіальної громади пам’ятних 

знаків загиблим в зоні проведення антитерористичної операції українським 

військовослужбовцям, малозабезпеченим громадянам, сім’ям з дітьми, 
інвалідам, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
ветеранам та особам, похилого віку для вирішення соціально-побутових 

питань, та на інші заходи, передбачені Програмою.
Відділ соціального захисту населення Дмитрівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області перераховує кошти на 

особистий банківський рахунок одержувача допомоги або через поштове 

відділення зв'язку в межах бюджетних призначень.

1. Надання одноразової допомоги пораненим мобілізованим 

військовозобов'язаним учасникам антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей. 
Для отримання допомоги пораненому мобілізованому 

військовозобов'язаному учаснику АТО слід подати:
- письмову заяву ;

- копію паспорта (військового квитка) заявника;
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- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- довідку про участь у антитерористичній операції на території Донецької 
та Луганської областей та отримані у зоні АТО поранення;
- довідку військово-лікарської комісії про стан здоров'я;
- банківські (поштові) реквізити пораненого учасника АТО.

У випадку неможливості особистого отримання допомоги пораненим 

мобілізованим військовозобов'язаним учасником АТО надаються відповідні 
документи і банківські (поштові) реквізити члена сім'ї - одержувача допомоги. 
До членів сім'ї пораненого мобілізованого військовозобов'язаного учасника 

АТО належать мати/батько, дружина/чоловік або один з повнолітніх дітей.

2. Надання одноразової допомоги членам сім'ї загиблого мобілізованого 

військовозобов'язаного учасника  антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей. 

Одноразова матеріальна допомога надається одному з членів сім'ї загиблого 

мобілізованого військовозобов'язаного учасника АТО, що проживали на 

території Дмитрівської сільської територіальної громади за фактичним місцем 

реєстрації у порядку черговості родинних зв'язків:
- дружина (чоловік):
- один з повнолітніх дітей (опікун або піклувальник неповнолітніх дітей);
- один з батьків.
Підставою для надання одноразової матеріальної допомоги є письмова заява, до 

якої для членів сім'ї загиблого мобілізованого військовозобов'язаного учасника 

АТО додаються:
- копія паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- копія документа, що підтверджує родинний зв'язок або факт спільного 

проживання однією сім'єю;
- копія свідоцтва про смерть;
- копія лікарського свідоцтва про смерть;
- банківські реквізити одержувача допомоги. 

3. Надання одноразової допомоги членам сім'ї для встановлення на 

території населених пунктів Дмитрівської сільської територіальної 
громади пам’ятних знаків загиблим в зоні проведення антитерористичної 
операції українським військовослужбовцям
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Підставою для надання одноразової матеріальної допомоги є письмова заява, до 

якої для членів сім'ї загиблого в зоні проведення антитерористичної операції 
українським військовослужбовця:
- копія паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- копія документа, що підтверджує родинний зв'язок або факт спільного 

проживання однією сім'єю;
- копія свідоцтва про смерть;
- копія лікарського свідоцтва про смерть;
- банківські реквізити одержувача допомоги.

4. Надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 

пожежі в житловому будинку.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які 
постраждали внаслідок пожежі в житловому будинку слід подати: 
- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- довідку ДСНС України про місце пожежі або акт про пожежу;
- банківські (поштові) реквізити.

5. Надання одноразової допомоги громадянам, яким ампутовано нижні 
кінцівки.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги громадянам, яким 

ампутовано нижні кінцівки слід подати: 
- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- довідку або виписку із медичної карти з медичних закладів;
- банківські (поштові) реквізити.

6. Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які 
зареєстровані та проживають на території Дмитрівської сільської 
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територіальної громади, та яким було видалено або трансплантовано 

життєво-важливі органи 

- письмову заяву батька або матері;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- довідку з лікарень, інститутів про проведення операції, про проведення 

післяопераційного лікування; 
- банківські (поштові) реквізити.

7. Надання одноразової матеріальної допомоги для лікування дітей до 18 

років, які мають аутоімунне захворювання центральної та периферичної 
нервової системи 

- письмову заяву батька або матері;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- довідку з лікарень, інститутів про проведення операції, про проведення 

післяопераційного лікування; 
- банківські (поштові) реквізити.

8. Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які 
зареєстровані та проживають на території Дмитрівської сільської 
територіальної громади, та яким потрібно здійснити операцію на серці. 
- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- довідку з лікарень, інститутів про проведення операції, про проведення 

післяопераційного лікування; 
- банківські (поштові) реквізити.

9. Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які 
зареєстровані та проживають на території Дмитрівської сільської 
територіальної громади, які мають І-ІІ групу інвалідності по зору та 

громадянам, яким потрібно здійснити операцію на очах. 
- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
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- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- пенсійне посвідчення або довідку МСЕК, ЛКК
- довідку з лікарень, інститутів про проведення операції, про проведення 

післяопераційного лікування; 
- банківські (поштові) реквізити.

10. Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які 
зареєстровані та проживають на території Дмитрівської сільської 
територіальної громади, яким потрібно:                              
 -  протезувати суглоби;
 - оперативне лікування вроджених вад опорно- рухового апарату
- письмову заяву до виконкому сільської ради;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- пенсійне посвідчення або довідку МСЕК, ЛКК
- довідку з лікарень, інститутів про проведення операції, про проведення 

післяопераційного лікування;
- банківські (поштові) реквізити.

11. Надання одноразової матеріальної допомоги дітям з інвалідністю  віком 

до 18 років, які зареєстровані та проживають на території Дмитрівської 
сільської територіальної громади, та яким потрібно здійснити реабілітацію 

та лікування захворювання на ДЦП. 
- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- пенсійне посвідчення та медичний висновок МСЕК, ЛКК;
- банківські (поштові) реквізити.

12. Надання одноразової матеріальної допомоги дітям з інвалідністю віком 

до 18 років, які зареєстровані та проживають на території Дмитрівської 
сільської територіальної громади, та яким потрібно здійснити реабілітацію 

та лікування захворювання двобічної хронічної сенсоневральної глухоти. 
- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
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- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- пенсійне посвідчення та довідку МСЕК, ЛКК;
- довідку з лікарень або виписку із медичної карти амбулаторного 

(стаціонарного) хворого; 
- банківські (поштові) реквізити.

13. Надання одноразової матеріальної допомоги дітям з інвалідністю віком 

до 18 років, які зареєстровані та проживають на території Дмитрівської 
сільської територіальної громади, та яким потрібно здійснити реабілітацію 

та лікування захворювання прогресуючої гідроцефалії, дисфункції ЛШС . 

- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- пенсійне посвідчення та медичний висновок МСЕК, ЛКК;
- банківські (поштові) реквізити.

14. Надання одноразової матеріальної допомоги матерям загиблих 

учасників АТО/ОСС, які були зареєстровані та проживали на території 
Дмитрівської сільської територіальної громади. 
- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; 
- банківські (поштові) реквізити.

15. Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які 
зареєстровані та проживають на території Дмитрівської сільської 
територіальної громади та яким потрібно здійснити реабілітацію та 

лікування захворювання на хронічний гломерулонефрит
- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
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- довідку з лікарень або виписку із медичної карти амбулаторного 

(стаціонарного) хворого; 
- банківські (поштові) реквізити.

16. Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які 
зареєстровані та проживають на території Дмитрівської сільської 
територіальної громади, які постраждали внаслідок стихійного лиха, 
підтоплень земельних ділянок під городництвом та житлових і 
господарських будівель 

- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- акт обстеження ;

- довідку про склад сім'ї;
 - банківські реквізити.

17. Надання одноразової матеріальної допомоги особам, що мають статус 

матері – героїні, які внаслідок хвороб, трагічних обставин тощо, втратили 

трьох і більше дітей, та потребують соціальної підтримки
- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- копія документа, що підтверджує статус ;

- довідку сільської ради про те, що вона народила та виховала дітей;
- копії документів, що підтверджують факт смерті дітей;
- банківські реквізити.

______________________________

                              


