
ЛИМАНСЬКА

_____________                                                                                              

Про створення комісії по

матеріальної допомоги та

на поховання 

З метою реалізації державної

забезпечення підвищення

територіальної громади

самоврядування в Україні

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити склад

поховання громадянам

1). 
2. Затвердити Положення

поховання громадянам

2). 
3. Рішення виконавчого

створення комісії

поховання» зі змінами

4. Контроль по виконанню

виконавчого комітету

 

 

 

 

 

 

Міський голова  

 

 

 

    
 

    

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_____________                                                                                              

м. Лиман 

створення комісії по наданню 

допомоги та допомоги 

 

реалізації державної політики у сфері соціального

підвищення рівня якості життя громадян Лиманської

територіальної громади, відповідно до ст.34 Закону України

вання в Україні», виконавчий комітет міської ради: 

Затвердити склад комісії по наданню матеріальної допомоги

поховання громадянам Лиманської об'єднаної територіальної

Затвердити Положення  про надання матеріальної допомоги

поховання громадянам Лиманської об'єднаної територіальної

Рішення виконавчого комітету міської ради від 

створення комісії по наданню матеріальної допомоги

зі змінами визнати таким, що втратило чинність

Контроль по виконанню даного рішення покласти на

виконавчого комітету міської ради Погорелова О.В. 

                         

      

      

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

_____________                                                                                              № _______ 

сфері соціального захисту населення, 

громадян Лиманської об’єднаної 

Закону України «Про місцеве 

 

матеріальної допомоги та допомоги на 

територіальної громади  (додаток 

матеріальної допомоги та допомоги на 

територіальної громади  (додаток 

ради від 18.01.2017 № 14 «Про 

еріальної допомоги та допомоги на 

втратило чинність. 
и на керуючого справами 

        О.В. Журавльов 



          Додаток 1 

                                                                                                             ЗАТВЕРЖЕНО 
          Рішення виконавчого 

  комітету міської ради 
 _________ № ______ 
 

СКЛАД 
комісії по наданню матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

громадянам Лиманської об'єднаної територіальної громади   
 

 

 

Погорелов Олександр  

Володимирович 

- Керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради, голова комісії; 
   

Парфьонова Наталія  
Олексіївна 

- Директор Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)  м. 

Лиман, заступник голови комісії (за згодою); 
   

Вороніна Оксана Анатоліївна - Головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії. 

Члени комісії:   

Донцова Олеся Валентинівна - Начальник загального відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

 

Дьяченко Валентина Василівна 

 

 

 

Загладько Олена 

Костянтинівна 

 

- Заступник головного лікаря КПН «Центру 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Лиманської міської ради (за згодою); 

 

Голова мікрорайону «Заводський» (за згодою); 

 

Морозова Людмила Іванівна - Голова ради ветеранів війни та праці (за 

згодою); 

   

Мікулін Олексій Іванович - Староста Зарічненського старостинського 

округу;  

   

Шуляченко Ірина Олексіївна - Начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 
   

Яцюк Олена Олексіївна - Заступник начальника управління соціального 

захисту населення міської ради.  

   

 

Керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради      О.В. Погорелов 



                                                                                                                      Додаток 2 

          ЗАТВЕРЖЕНО 
          Рішення виконавчого 

  комітету міської ради 
         ___________№______

       

ПОЛОЖЕННЯ  

про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання  громадянам 

Лиманської об’єднаної територіальної громади  

1. Загальні засади 

 1.1. Це Положення визначає умови та порядок надання матеріальної 

допомоги (далі – одноразової матеріальної допомоги) для підтримки незахищених 

верств населення,  громадян,  які опинилися в складних життєвих обставинах та 

інших категорій громадян, а також допомоги на поховання деякій категорії громадян 

визначеній відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 N 

99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати 

померлого».  

 

1.2. Одноразова матеріальна допомога та допомога на поховання надається 

рішенням виконавчого комітету міської ради, на підставі протоколу комісії по 

наданню матеріальної допомоги та допомоги на поховання громадянам Лиманської 

об'єднаної територіальної громади  (далі - комісії) за рахунок коштів бюджету 

об’єднаної територіальної громади у межах визначених програмою економічного та 

соціального  розвитку об’єднаної територіальної громади на відповідний рік. 

1.3. Загальний розмір коштів на надання матеріальної допомоги та допомоги на 

поховання міським головою визначається щорічно, при затвердженні бюджету 

об’єднаної територіальної громади на відповідний рік. 

1.4. Підставою для надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

(далі – допомоги) є звернення на ім’я міського голови (додаток 1), які реєструються 

головним спеціалістом загального відділу виконавчого комітету Лиманської міської 

ради  в електронному журналі (базі даних). 

2. Порядок надання допомоги  

2.1. Одноразова матеріальна допомога надається один раз на рік(в окремих 

випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається вдруге) громадянам 

зареєстрованим на території Лиманської об’єднаної територіальної громади, а саме: 

непрацездатним громадянам (пенсіонери, інваліди), багатодітним і неповним сім’ям, 

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, іншим пільговим 

категоріям населення, в тому числі громадянам об’єднаної територіальної громади у 

разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів, стихійного лиха та інших складних 

життєвих обставин. Розмір одноразової матеріальної допомоги визначається виходячи 



з обставин, що склалися, враховуючи рівень забезпечення сім’ї. 

 2.2. Допомога на поховання надається виконавцю волевиявлення  померлого  

або  особі,  яка  зобов'язалася поховати померлого на поховання померлої особи, яка 

не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на 

службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна та була зареєстрована на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади. Допомога на поховання 

надається разово протягом шести місяців після смерті особи. 

2.3.  До заяви на отримання одноразової матеріальної допомоги додається: 

- акт обстеження житлово-побутових умов проживання (додаток 2), складений 

головою мікрорайону, старостою або депутатом Лиманської об’єднаної 

територіальної громади;  

- копія паспорта; 

- копія ідентифікаційного номера. 

Крім того,  для розгляду питання про виділення  матеріальної допомоги надаються: 

– на лікування та операцію – довідка медичного закладу (виписка з медичної 

карти, направлення на оперативне втручання або лікування, епікриз  тощо); 

– на ліквідацію наслідків, заподіяних пожежею – акт пожежної частини  про   

пожежу, яка сталася. 

     2.4. До заяви щодо отримання  допомоги на поховання померлої особи, яка не 

досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, 

не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, додається: 

- копія паспорта, ідентифікаційного номера особи, яка зобов’язалася поховати 

померлого; 

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для 

отримання допомоги на поховання; 

- копія свідоцтва про смерть; 

- копія трудової книжки померлого або акт про те, що померла особа дійсно ніде 

не працювала на момент смерті, складений головою мікрорайону, старостою або 

депутатом Лиманської об’єднаної територіальної громади;  

- довідка з центра зайнятості, про те, що померла особа не перебувала на обліку; 

- акт про те, хто був організатором похорон, складений головою мікрорайону, 

старостою або депутатом Лиманської об’єднаної територіальної громади. 

2.5.  Допомога надається у таких розмірах: 

•  громадянам на проведення медичних операцій, довготривалого лікування 

(онкологічних захворювань в стадії ремісії, складних хронічних захворювань 

тощо), від 1000,00 до 5000,00 гривень в залежності від важкості захворювання, 

терміну лікування; 

• особам, які потерпіли внаслідок пожежі, стихійного лиха від 3000,00 до 

10000,00 гривень в залежності від ступеню руйнування житла; 

• громадянам для лікування онкологічних захворювань шляхом проведення 

оперативного втручання та хіміотерапії від 1000,00 до 30000,00 гривень; 



• іншим категоріям громадян, що опинились в складних  життєвих обставинах 

або потребують придбання дороговартісних медичних препаратів, надається 

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

500 до 2000 гривень; 

 

• на поховання надається  в розмірі 4000 грн. 

 

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

обставинах (необхідність проведення складного і дорогого лікування, хірургічна 

операція, придбання  медичних апаратів тощо), одноразова матеріальна допомога 

може бути більшою від розміру, встановленого п.2.5. даного Положення. 

2.7. Рішення про відмову у наданні допомоги приймається на засіданні комісії   з 

обов’язковим повідомленням заявника у випадках: 

–    невідповідності поданих документів; 

–    відсутності коштів у бюджеті об’єднаної територіальної громади; 

–   повторного звернення особи протягом року (крім випадків, передбачених пунктом 

2.1 даного Положення ). 

2.8. Виплата допомоги здійснюється територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)  м. Лиман. 

 

 

Положення  про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання громадян 

Лиманської об’єднаної територіальної громади  розроблено загальним відділом 

виконавчого комітету міської ради.  

 

 

Начальник загального відділу  

виконавчого комітету міської ради               О.В. Донцова 
 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                         О.В. Погорелов 

 

 

 

 

 



ЛИМАНСЬКА

________________                                                                                            

Про створення комісії по

матеріальної допомоги та допомоги

на поховання 

Юридичний відділ                                                                    

 

Загальний відділ                                                                     

 

Керуючий справами    

виконавчого комітету міської

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

________________                                                                                            

м. Лиман 

створення комісії по наданню 

та допомоги 

 

 

УЗГОДЖЕНО: 

відділ                                                                           

відділ                                                                              

комітету міської ради                                               

 

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

________________                                                                                            № ___________ 

 І.О. Шуляченко 

   Л.О. Чумак 

                                               О.В. Погорелов 


