
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» січня 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 

 
Про затвердження Порядку надання 
грошової допомоги жителям 
Олександрійської територіальної громади 
та складу комісії з надання грошової 
допомоги жителям Олександрійської 
територіальної громади 
 

Відповідно до ст. ст. 28, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою фінансової підтримки жителів Олександрійської територіальної громади, які 
знаходяться в складних життєвих обставинах, 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Порядок надання грошової допомоги жителям Олександрійської 
територіальної громади згідно з додатком 1. 

 
2. Затвердити склад комісії з надання грошової допомоги жителям Олександрійської 

територіальної громади згідно з додатком 2. 
 
3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету від 20 червня 

2002 року № 421, від 04 березня 2004 року № 156, від 09 лютого 2006 року № 87. 
 
4. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття і застосовується з 01 січня 

2021 року. 
 
5. Фінансовому управлінню міської ради здійснювати контроль за використанням 

коштів управлінням праці та соціального захисту населення на виплату грошової допомоги. 
 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  
від ___ січня 2021 року № ___ 

 
Порядок 

надання грошової допомоги жителям  
Олександрійської територіальної громади  

з 01 січня 2021 року 
 

1. Порядок надання грошової допомоги жителям Олександрійської територіальної 
громади розроблений згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 
2. Грошова допомога жителям Олександрійської територіальної громади є одним із 

видів соціальної допомоги і виплачується управлінням праці та соціального захисту 
населення за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на поточний рік. 

 
3. Надання грошової допомоги здійснюється, один раз протягом календарного року 

згідно з розпорядженням міського голови на підставі заяви особи, яка потребує матеріальної 
допомоги, акта обстеження матеріально-побутових умов, довідки з лікарні та висновку 
комісії з надання грошової допомоги жителям Олександрійської територіальної громади. 
Комісія має право у виключних випадках приймати рішення про надання матеріальної 
допомоги більш одного разу на рік. 

 
4. Грошова допомога надається жителям Олександрійської територіальної громади, як 

правило, на лікування та інші потреби. 
 
5. Виплата грошової допомоги на лікування та інші потреби проводиться через 

банківські установи або поштовим переказом за місцем проживання. 
 
6. Пропозиції щодо надання допомоги (проект розпорядження) вносяться начальником 

управління праці та соціального захисту населення в кожному окремому випадку за 
висновками комісії з надання грошової допомоги жителям Олександрійської територіальної 
громади. 

 
7. Використання коштів для грошової допомоги відображається управлінням праці та 

соціального захисту населення міської ради в місячних, квартальних та річних звітах, що 
подаються фінансовому управлінню міської ради. 

 
8. Відповідальність за правильне та цільове використання коштів на виплату грошової 

допомоги покладається на управління праці та соціального захисту населення міської ради. 
 
9. Контроль за використанням коштів управлінням праці та соціального захисту 

населення на виплату грошової допомоги здійснюється фінансовим управлінням міської 
ради. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету  
від __ січня 2021 року № ___ 

 
Комісія 

з надання грошової допомоги жителям  
Олександрійської територіальної громади 

 
Голова комісії: 

 
ЧЕМЕРИС  
Ірина Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

 
Заступник голови комісії: 

 
НАЗАРЕНКО  
Олена Анатоліївна 

- начальник управління праці та соціального захисту населення 
міської ради 

 
Секретар комісії: 

 
ВАБІЩЕВІЧ 
Наталія Максудівна 

- начальник відділу персоніфікованого обліку управління праці та 
соціального захисту населення міської ради 

 
Члени комісії: 

 
ЗАРІЦЬКИЙ 
Віталій Васильович 
 

- голова постійної комісії з питань економічної і інвестиційної 
політики, планування, бюджету фінансів та соціально-
економічного розвитку, депутат міської ради (за згодою) 
 

ПРИХОДЬКО 
Віктор Миколайович 

- головний лікар КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії» 
Олександрійської міської ради 

 
___________________ 
 

- начальник фінансового управління міської ради 
 
 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 

 


