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ПОРЯДОК  
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті 

для надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в 
складних життєвих обставинах у 2017-2019 роках 

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в 

обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік для надання адресної 

грошової допомоги (далі – грошова допомога) громадянам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, у рамках реалізації обласної Програми 

соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших 

соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах 

«Назустріч людям» на 2015-2019 роки, яка затверджена рішенням Запорізької 

обласної ради від 25 грудня 2014 року № 28 (далі – Програма «Назустріч 

людям»). 

 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним 

виконавцем відповідних заходів Програми «Назустріч людям» є Департамент 

соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації 

(далі – Департамент). 
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Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є комунальна установа 

«Комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр» Запорізької обласної 

ради (далі – КУ «КІОЦ» Запорізької облради). 

 

 3. Грошова допомога надається громадянам, а також іноземцям та особам 

без громадянства, які проживають на території Запорізької області на законних 

підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі особи, 

на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту». 

 До складних життєвих обставин відносяться обставини, спричинені 

інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими 

звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має 

(не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про 

особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті. 

 Грошова допомога надається, якщо середньомісячний дохід особи, яка 

звернулася за такою допомогою, за три місяці, що передували її зверненню, не 

перевищує двох прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць 

(крім осіб, у сім’ях яких є неповнолітні діти (дитина), діти-інваліди або 

інваліди з дитинства, батько та/або мати яких загинули під час проведення 

антитерористичної операції; осіб, які потребують невідкладного 

високовартісного лікування; осіб, постраждалих від пожежі або стихійного 

лиха, внаслідок якого заподіяно шкоду їх майну чи здоров'ю). 

Для обчислення доходу працездатних осіб, які не працюють і не 

перебувають на обліку в державній службі зайнятості як такі, що шукають 

роботу, у розрахунок грошової допомоги за кожний місяць включається 

місячний дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, встановлених для 

працездатних осіб у відповідному періоді.  

 

4. Грошова допомога надається на підставі особистої заяви особи (або 

одного із членів його сім’ї), а інвалідам та дітям-інвалідам – на підставі 
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особистої заяви або заяви одного із батьків, опікуна чи піклувальника 

(законного представника), в якій зазначаються підстави необхідності надання 

грошової допомоги та згода на обробку персональних даних відповідно до 

законодавства. 

До заяви додаються: 

копія паспорта; 

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних 

осіб-платників податків. У разі, якщо особа через свої релігійні переконання 

відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та офіційно повідомила про це контролюючий орган, подається копія 

паспорта з відміткою про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за 

серією та номером паспорта;  

копії документів, що підтверджують родинні стосунки та повноваження 

законного представника (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження 

дітей та інші документи, які підтверджують родинні стосунки та повноваження 

законного представника); 

документ медичного закладу про стан здоров’я особи або документ 

медико-соціальної експертизи, лікувально-консультативної комісії лікувально-

профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності; 

довідка про доходи за три місяці, що передують зверненню особи за 

грошовою допомогою, та/або документ, який підтверджує, що особа не 

перебуває на обліку в державній службі зайнятості. 

Особа може долучати до заяви інші документи, що підтверджують її 

перебування в складних життєвих обставинах. 

 

5. Рішення про призначення або відмову в призначенні грошової 

допомоги приймається комісією з питань надання адресної грошової допомоги 

громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах (далі – комісія), 

склад якої затверджується розпорядженням голови Запорізької обласної 

державної адміністрації.  
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До складу комісії входять представники Департаменту, інших 

структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації, 

Запорізької обласної ради та громадських організацій (за згодою). 

Документи для розгляду на засіданні комісії готує КУ «КІОЦ» 

Запорізької облради. 

 

 6. Розмір грошової допомоги не може перевищувати протягом одного 

календарного року встановлений законодавством прожитковий мінімум (на 

момент звернення особи за грошовою допомогою) на одну особу в розрахунку 

на місяць.  

 

 7. Для осіб, які потребують невідкладного високовартісного лікування (за 

наявності документа медичного закладу), подолання інших непередбачених 

складних життєвих обставин (пожежа або стихійне лихо, внаслідок якого 

заподіяно шкоду майну постраждалих чи їх здоров'ю), розмір грошової 

допомоги не може перевищувати протягом одного календарного року 

п’ятикратний встановлений законодавством прожитковий мінімум (на момент 

звернення особи за грошовою допомогою) на одну особу в розрахунку на 

місяць. 

 

8. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів її 

затвердженого складу та оформляється протоколом, в якому зазначається 

список осіб, яким надається грошова допомога, її розміри, а також список осіб, 

яким у наданні грошової допомоги відмовлено з обґрунтуванням відмови щодо 

кожної такої особи. 

Підставою для відмови в наданні грошової допомоги є: 

відсутність коштів обласного бюджету для виплати грошової допомоги; 

 перевищення середньомісячного доходу особи за три місяці, що 

передували її зверненню за грошовою допомогою, двох прожиткових 

мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць (крім осіб, у сім’ях яких є 
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неповнолітні діти (дитина), діти-інваліди або інваліди з дитинства, батько 

та/або мати яких загинули під час проведення антитерористичної операції; осіб, 

постраждалих від пожежі або стихійного лиха, внаслідок якого заподіяно 

шкоду їх майну чи здоров'ю; осіб, які потребують невідкладного 

високовартісного лікування); 

 подання неповного пакету документів, передбачених у пункті 4 цього 

Порядку; 

 виявлення недостовірних відомостей у документах особи, що надійшли 

на розгляд комісії. 

Протокол засідання комісії підписують усі її члени, які присутні на 

засіданні. 

Особам, щодо яких прийнято рішення про відмову в наданні грошової 

допомоги, КУ «КІОЦ» Запорізької облради надсилає письмове повідомлення з 

обґрунтуванням відмови. 

 

9. Виплата грошової допомоги здійснюється КУ «КІОЦ» Запорізької 

облради на підставі рішення комісії шляхом перерахування коштів особі, щодо 

якої прийнято рішення надати грошову допомогу, на її рахунок, що відкритий у 

банківській установі, або поштовим переказом за місцем її реєстрації або 

фактичного проживання. 

 

10. Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється 

відповідно до чинного законодавства. 

 

 

Заступник голови-керівник 
апарату Запорізької обласної  
державної адміністрації     З.М. Бойко 


