
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

19.09.2018                                                                                                  № 311 

                                                                 м. Лиман 

 

Про схвалення проекту рішення міської 

ради «Про затвердження Програми  

надання одноразової  матеріальної 

допомоги для придбання житла та 

поліпшення житлових умов 

багатодітним сім’ям, які мають 8 та 

більше дітей  та зареєстровані і 

проживають на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади  на 

2018 рік»  

 

 

 

 

Розглянувши проект рішення міської ради «Про затвердження Програми  

надання одноразової  матеріальної допомоги для придбання житла та поліпшення 

житлових умов багатодітним сім’ям, які мають 8 та більше дітей  та зареєстровані і 

проживають на території Лиманської об’єднаної територіальної громади  на 2018 

рік », керуючись  ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

                ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про затвердження Програми 

надання одноразової матеріальної допомоги для придбання житла та 

поліпшення житлових умов багатодітним сім’ям, які мають 8 та більше 

дітей та зареєстровані і проживають на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік  » 

2.  Управлінню соціального захисту населення міської ради (Мальченко) 

подати на розгляд  та затвердження сесії міської ради проект рішення « 

Про затвердження Програми надання одноразової матеріальної допомоги 

для придбання житла та поліпшення житлових умов багатодітним сім’ям, 

які мають 8 та більше дітей та зареєстровані і проживають на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік  » 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови  Гамаюнову Ю.М. 

 

 

Міський голова          П.Ф.Цимідан 

 

 



        ПРОЕКТ 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                                                  №              _ 

                                                                   м. Лиман 

 

Про затвердження Програми  

 надання одноразової  матеріальної 

допомоги для придбання житла та 

поліпшення житлових умов 

багатодітним сім’ям, які мають 8 та 

більше дітей  та зареєстровані і 

проживають на території 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади  на 2018 рік  

 
 

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», керуючись ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити: 

 1.1   Програму надання одноразової  матеріальної допомоги для придбання 

житла та поліпшення житлових умов багатодітним сім’ям, які мають 8 та 

більше дітей  та зареєстровані і проживають на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік  (далі Програма)  (додаток 1) 

 1.2 Склад комісії з розгляду питань  надання одноразової  матеріальної 

допомоги для придбання житла та поліпшення житлових умов багатодітним 

сім’ям, які мають 8 та більше дітей  та зареєстровані і проживають на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади (додаток 2)  . 

 1.3  Порядок використання бюджетних коштів щодо надання  одноразової  

матеріальної допомоги для придбання житла та поліпшення житлових умов  

багатодітним сім’ям, які мають 8 та більше дітей  та зареєстровані і 

проживають на території Лиманської об’єднаної територіальної громади  на 

2018 рік (додаток 3). 

2.  Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів Програми . 

3. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) передбачити 

фінансування заходів виконання Програми  за рахунок бюджету Лиманської 

об’єднаної територіальної громади. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький), з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту,  в справах молоді 

та соціального захисту населення (Демидова), заступника міського голови  

Гамаюнову Ю.М.  



Міський голова         Цимідан П.Ф. 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

  рішенням міської ради  

         __________№________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   Програма 

  надання  одноразової матеріальної допомоги для 

придбання житла та поліпшення житлових умов  

багатодітним сім’ям, які мають 8 та більше дітей та 

зареєстровані і проживають на  території 

 Лиманської об’єднаної територіальної громади  

 на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 м. Лиман – 2018 

І. Загальні положення  Програми 

 

Програма передбачає підтримку  багатодітних сімей  на вирішення 

невідкладних соціально-побутових питань, а саме:  виділення коштів на придбання 

житла та поліпшення житлових умов за рахунок коштів бюджету Лиманської 

об’єднаної  територіальної громади. 

Доцільність прийняття та реалізації  даної Програми  пов’язані з 

покращенням умов проживання багатодітних сімей на території  Лиманської 

об’єднаної   громади та тим , що Програма є єдиним механізмом часткового 

вирішення проблем в соціальній сфері. 

Програма є частиною державної стратегії подолання бідності, яка 

визначається як найголовніша соціально-економічна проблема держави. Одним із 

пріоритетних завдань в межах цієї стратегії є вирішення  житлових, соціально-

побутових   проблем багатодітних сімей. 

Станом на 01.05.2018 року на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади  мешкає 3 багатодітних  сім’ї , які мають 8 та більше дітей .  

 

II. . Мета та основні завдання Програми  

 

Головними завданнями даної Програми є  запровадження механізму 

покращення житлових  умов багатодітних сімей, які мають 8 та більше дітей , які 

зареєстровані та проживають на території  Лиманської об’єднаної  територіальної 

громади і  потребують матеріальної допомоги на придбання житла, на ремонт 

житла на території Лиманської ОТГ. 

Програму розроблено з метою поліпшення соціального захисту  багатодітних 

сімей та покращення соціально-побутових умов проживання. 

 

ІІІ. Заходи щодо реалізації Програми  

 

Реалізація даної Програми передбачає виконання наступних заходів:  

 - створення комісії з розгляду питань надання одноразової  матеріальної 

допомоги для придбання житла та поліпшення житлових умов    багатодітним 

сім’ям, які мають 8 та більше дітей та зареєстровані і проживають на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади ; 

 - затвердження Порядку використання бюджетних коштів щодо надання 

одноразової  матеріальної допомоги  для придбання житла та поліпшення 

житлових умов  багатодітним сім’ям, які мають 8 та більше дітей та 

зареєстровані і проживають на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади . 

 

ІV. Фінансове забезпечення реалізації Програми 

 

Програма реалізується   за рахунок бюджету Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік в сумі 150,00 тис. грн. 



V. Очікуванні результати реалізації Програми  

 

 

Реалізація Програми дасть можливість:  

-  поліпшити стан соціальної захищеності та забезпечити соціальні гарантії 

зазначеної категорії громадян; 

-  підвищити якість надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям , які 

мають 8 та більше дітей  шляхом надання одноразової матеріальної 

допомоги  для покращення  житлових, соціально- побутових умов 

проживання ; 

-  поліпшити соціальний захист та умови проживання  дітей з багатодітних 

сімей . 

 

VІ.  Контроль за виконанням Програми  

 

 Контроль за виконанням Програми   покладається на управління 

соціального захисту населення міської ради.  

 

  Програма розроблена управлінням соціального захисту населення  міської 

ради. 

 

 

Начальник управління        Г.В.Мальченко 

 

Секретар міської ради       Т.Ю.Каракуц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПАСПОРТ 

Програми надання  одноразової  матеріальної допомоги  для придбання 

житла та поліпшення житлових умов багатодітним сім’ям, які мають 8 та 

більше дітей  та зареєстровані і проживають на території Лиманської 
об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік  

 

 Підстава для розроблення:   

 

1 Дата, номер і назва  документа  

щодо розроблення Програми 

 

 Закони України «Про охорону дитинства», 

«Про місцеве самоврядування в Україні”»  

 

2 Розробник Програми Управління соціального захисту населення 

міської ради 

 

3 Відповідальні виконавці Управління соціального захисту населення 

міської ради 

4 Термін реалізації Програми 2018 рік 

5 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Бюджет Лиманської об’єднаної 

територіальної громади  

6 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, передбачених для 

реалізації Програми, всього 

 

 150,00 тис.грн – бюджет Лиманської ОТГ  

7 Очікувані результати виконання 

Програми: 

 

Виконання визначених Програмою заходів 

забезпечить: 

- підвищення рівню соціального захисту; 

- поліпшення соціальної захищеності родин 

в яких виховуються 8 та більше дітей; 

- отримання додаткових соціальні гарантій; 

- сприяння вирішенню інших соціально-

побутових питань  багатодітних сімей ,які  

потребують  покращення житлових умов та 

зареєстровані і проживають на території 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  2 

Затверджено 

рішенням  міської ради 

__________№ ______ 

  С К Л А Д 

комісії з розгляду питань  надання одноразової матеріальної допомоги для 

придбання житла та поліпшення житлових умов  багатодітним сім’ям, які мають 

8 та більше дітей та зареєстровані і проживають на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади . 

 

Гамаюнова Юлія Миколаївна заступник міського голови, 

голова комісії 

 

Мальченко Ганна Вікторівна 

 

начальник управління соціального 

захисту населення  міської ради, 

заступник голови комісії 

Косогова Лариса Вікторівна провідний спеціаліст відділу 

персоніфікованого обліку  управління 

соціального захисту населення міської 

ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Голєв Сергій Іванович 

 

Грецький Олександр В’ячеславович 

начальник служби у справах дітей  

міської ради  

провідний спеціаліст відділу 

житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

міської ради 

Демидова Вікторія Вікторівна                     

 

головний лікар КЛПЗ « Лиманська 

центральна районна лікарня» 

Діденко Надія Миколаївна начальник управління освіти, 

молоді та спорту міської ради 

Мікулін Олексій Іванович староста Зарічненського 

старостинського округу ,голова 

ради старост 

Пилипенко Тетяна Вікторівна начальник фінансового управління 

міської ради 

Сироватська Ірина Леонідівна директор Лиманського центру 

соціальної реабілітації дітей – 

інвалідів, член  Громадської ради 

при виконавчому комітеті міської 



ради 

Слєпцов Андрій Олександрович 

 

Шпак Олена Геннадіївна 

 

директор Лиманського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

начальник відділу містобудування 

та архітектури виконавчого 

комітету міської ради, головний 

архітектор  

Шуляченко Ірина 

Олексіївна 

 

  
 

начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради 

Склад комісії  підготовлено управлінням соціального захисту населення  міської 

ради. 

 

Начальник управління       Г.В.Мальченко 

 

 

Секретар міської ради                                                                      Т.Ю.Каракуц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток  3 

Затверджено 

рішенням  міської ради 

__________№ ______ 

 

Порядок  

використання бюджетних коштів щодо надання одноразової  матеріальної 

допомоги для придбання житла та поліпшення житлових умов   багатодітним 

сім’ям, які мають 8 та більше дітей та зареєстровані і проживають на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

 

   1.  Порядок розроблено на виконання  Програми  надання одноразової 

матеріальної допомоги для придбання житла та поліпшення житлових умов 

багатодітним сім’ям, які мають 8 та більше дітей та зареєстровані і проживають на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік  .  

   2.  Одноразова матеріальна допомога для придбання житла та поліпшення 

житлових умов надається багатодітним сім’ям, які   зареєстровані та проживають 

на території Лиманської об’єднаної територіальної громади що перебувають на 

обліку в управлінні соціального захисту населеннч  в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб (до 18 років), які мають право на пільги .  

   3. Матеріальна допомога надається:  

 за рішенням виконавчого комітету міської ради в розмірі 50,0 тис.грн. одноразово  

в межах видатків передбачених в бюджеті Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на ці заходи ; 

  4.Для отримання матеріальної допомоги  один із членів багатодітної сім’ї   подає 

заяву на ім’я  міського голови. 

   5. До  заяви додаються наступні  документи: 

    -  копія паспорта заявника; 

    - 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 в паспорті); 

  -  копія посвідчення, що дає право на пільги; 

    -  копія свідоцтва про шлюб (у разі потреби); 

   -  копію свідоцтва про народження дітей ; 

  -  довідка з реквізитами рахунку, відкритого в установі банку розташованого на 

території Лиманської об’єднаної      територіальної громади; 

   -   довідка про склад сім’ї; 

   - інші документи (у разі необхідності).  

 6. Після надходження документів на розгляд Комісії, здійснюється виїзд членів 

Комісії на місце проживання багатодітної сім’ї для складання акта побутових 

умов. В акті  необхідно зазначити наявну потребу для надання одноразової 

матеріальної допомоги для придбання житла або поліпшення житлових умов. Акт 

підписують присутні члени Комісії та заявник. 



 7 .Питання про надання одноразової  матеріальної допомоги розглядається на 

засіданні Комісії. За результатами розгляду заяви і доданих матеріалів, акту 

побутових умов,  Комісія готує проект рішення для подальшого затвердження 

виконавчим комітетом  міської ради.    

  8. Рішення виконавчого комітету  міської ради є підставою для здійснення 

виплати  одноразової матеріальної допомоги. 

  9. Управління соціального захисту населення   з заявником укладає  угоду про 

цільове використання коштів та терміни придбання житла, предметів покращення 

житлових умов.  

  10. Одноразова матеріальна допомога виплачується управлінням соціального 

захисту населення  міської ради через відділення банків міста шляхом 

перерахування коштів на відкритий особовий рахунок члена багатодітної сім’ї 

після надання заявником підтверджуючих документів щодо придбання житла, 

придбання/предметів для покращення житлових умов багатодітної сім’ї .   

 11. Після надання заявнику одноразової матеріальної допомоги в протоколі 

засідання  Комісії  зазначити на які цілі використанні бюджетні кошти.  

 

  Порядок розроблений управлінням соціального захисту населення міської ради. 

 

 

 

 Начальник управління        Г.В.Мальченко 

 

 

Секретар міської ради        Т.Ю.Каракуц 

 

 

     
    

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  

 


