МОСТИСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІІ сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
05 березня 2020 року
м.Мостиська

№8

Про Програму виплати допомог
малозабезпеченим верствам населення
Мостиського району на 2020 р.
________________________________________
Для сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних, соціальних
проблем малозабезпечених громадян району, учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей та членів сімей, загиблих в антитерористичній
операції, відповідно до ст.43, ст.64 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму виплати допомог малозабезпеченим верствам
населення Мостиського району на 2020 р. згідно з додатком.
2. Розпорядником коштів з видатків для виплати одноразових адресних
допомог у 2020 році призначити управління соціального захисту населення
Мостиської райдержадміністрації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань економіки, бюджету, фінансів, торгівлі, реалізації державної
регуляторної політики, комунальної власності (В.Саламаха)

Голова районної ради

Володимир ГОРБАЦЬО

Додаток
до рішення районної
ради від 05.03.2020 р. №8
ПРОГРАМА
виплати допомог малозабезпеченим верствам населення
Мостиського району на 2020 р.
Мета Програми
Сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних, соціальних проблем
малозабезпечених громадян району, дітей-сиріт, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких
і малозабезпечених матерів, учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та
членів сімей, загиблих в антитерористичній операції, інших категорій громадян.
Джерела фінансування Програми
Кошти районного бюджету в межах обсягу, затвердженого районною радою на 2020 рік
в сумі 256 тис. грн.:
в т.ч.
 фонд голови районної ради - 30 тис.грн.,
 фонд голови районної державної адміністрації -30 тис.грн,
 фонд депутатів районної ради – 136 тис.грн.,
 кошти на виплату допомоги учасникам ООС, членам їх сімей та членам сімей,
загиблих в антитерористичній операції - 60 тис.грн
Очікувані результати виконання Програми
1. Покращення умов життя соціально незахищених груп населення району.
2. Покращення стану здоров’я окремих громадян.
3. Покращення матеріально-побутових умов проживання сімей.
Заходи щодо реалізації Програми




надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, дітямсиротам, інвалідам, багатодітним сім'ям, одиноким і малозабезпеченим матерям
та іншим категоріям громадян;
надання грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх
сімей та членам сімей загиблих в антитерористичній операції;

Порядок надання допомоги
1. Розгляд заяв про надання допомоги здійснює голова районної ради на підставі
подання депутатів районної ради, чи власного подання.
2.Для розгляду клопотання подаються такі документи:
для надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, дітямсиротам, інвалідам, багатодітним сім'ям, одиноким і малозабезпеченим матерям
та іншим категоріям громадян:
 заява;
 акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, виданий місцевою радою
за місцем проживання заявника ;
 копія паспорта та ідентифікаційного номера заявника;
 інформація про відкритий на ім’я заявника рахунок у відділенні Ощадбанку.

для надання грошової допомоги учасникам операції об’єднаних сил, членам їх сімей
та членам сімей загиблих під час антитерористичній операції в Донецькій та
Луганській областях:
 заява;
 довідка, що підтверджує участь особи в ООС;
 копія свідоцтва про смерть учасника ООС (для надання допомоги членам сімей
загиблих в антитерористичній операції)
 копія паспорта та ідентифікаційного номера заявника;
 інформація про відкритий на ім’я заявника рахунок у відділенні Ощадбанку.
3. Розмір одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, дітямсиротам, інвалідам, багатодітним сім'ям, одиноким і малозабезпеченим матерям та
іншим категоріям громадян визначається депутатом районної ради, головою ради
залежно від матеріального стану заявника та наявних коштів.
На підставі подання депутата районної ради, голови ради та підтверджувальних
документів видається розпорядження голови районної ради про надання допомоги.
4. Розмір надання грошової допомоги учасникам ООС , членам їх сімей та членам
сімей загиблих під час операції об’єднаних сил визначається комісією, створеною
відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації.
На підставі рішення комісії та підтверджувальних документів видається розпорядження
голови районної державної адміністрації про надання допомоги.
Допомога членам сімей учасників ООС надається:
 у разі смерті учасника ООС;
 у випадках, коли сам учасник ООС не має можливості звернутися із заявою про
надання допомоги особисто (перебуває на стаціонарному лікуванні в іншому регіоні
України, на час, коли сім’я потребує допомоги, перебуває у зоні проведення ООС).
5. Адресна матеріальна допомога може надаватися один раз на рік.
Механізм надання допомоги
1. Фінансування видатків на виплату допомог, передбачених цією програмою,
здійснюється за рахунок районного бюджету
2. На підставі розпорядження голови районної ради, голови районної державної
адміністрації, фінансове управління райдержадміністрації перераховує кошти на виплату
допомоги управлінню соціального захисту райдержадміністрації.

Керуючий справами

Василь САЛАМАХА

