Згідно Порядку надання вищезазначеної допомоги, який затверджений
розпорядженням голови Устинівської райдержадміністрації від 03 серпня 2016
року №155-р, матеріальна допомога надається незахищеним верствам населення –
що проживають та зареєстровані на території району, які опинились у складних
життєвих обставинах.
Допомога надається за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті
за рахунок субвенції селищної та сільських рад на поточній рік через відділення
уповноваженого банку.
Підставою щодо надання матеріальної допомоги є заява громадянина
до голови комісії з питань виділення одноразових матеріальних допомог
громадянам району, яка подається до управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації.
Сума на отримання матеріальної допомоги визначається на засіданні комісії.
Матеріальна допомога надається громадянам, які її потребують не більше
ніж один раз на рік за умови настання певних обставин та надзвичайних ситуацій
(пожежа, довготривала хвороба, стихійне лихо, смерть родича, народження дитини
тощо), які сім’я не може подолати без сторонньої підтримки.
Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги обов’язково
надаються наступні документи:
- особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по
батькові заявника, його адреса та мотиви звернення;
- ксерокопія паспорта заявника (1,2,11,12 сторінки);
- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
- номер рахунку уповноваженого банку для перерахування коштів.
Крім того, для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги
надаються:
на лікування та операцію – довідка медичного закладу;
на ліквідацію наслідків, заподіяних пожежею – акт пожежної частини про
пожежу, яка сталася;
акт-обстеження матеріально побутових умов, із зазначенням відомостей про
склад сім’ї заявника, про їх зайнятість; про перелік доходів, що отримує сім’я, їх
розміри, наявність земельних ділянок та сума орендної плати за земельну частку
пай тощо, відомості про майновий стан сім’ї, висновок щодо нужденності сім’ї.
Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї складається
відповідною сільською радою, де проживає та зареєстрований заявник та
завірений у встановленому законом порядку.
Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що
склалися, враховуючи рівень забезпечення сім’ї відкритим голосуванням більшості
голосів присутніх на засіданні членів Комісії по кожному зверненню окремо, про
що фіксується в протоколі засідання Комісії, а саме:
1) у зв’язку з складними життєвими обставинами ( оперативне хірургічне
втручання, необхідність проведення складного лікування онкохворим, придбання

медичних препаратів учасникам АТО та їх сім’ям, при здійсненні пологів тощо)
встановлюється рішенням комісії в межах від 500 до 1000 грн;
2) на лікування, смерть родича, пожежу, стихійне лихо - від 500 до 700грн.
3) надання щорічної одноразової матеріальної допомоги на проведення
гемодіалізної терапії хворим на хронічне захворювання нирок 4-6 стадії, які
зареєстровані та проживають на території Устинівського району у розмірі 20 000
гривень.
За додатковою інформацією можна звертатися на «гарячу лінію» управління
соціального захисту населення райдержадміністрації 4 18 32.

