Додаток
до рішення шостої сесії
восьмого скликання
від 02.04.2021 № 08
Додаток 2
до Програми
Заходи Програми
Відповідальний
виконавець,
№
Заходи
Необхідні документи
Сума виплат
підстава для
виплат
Заява, ксерокопії
1,2,11 сторінки
паспорту, довідка про
присвоєння коду,
довідка про відкриття
рахунку в установі
банку, документ, що
підтверджує право
Надання допомоги у власності на майно,
Не більше
разі стихійного лиха довідка чи акт що
10 000 грн,
Постійні комісії
та непередбачених підтверджують факт
Один раз на
сільської ради,
ситуацій, внаслідок стихійного лиха,
рік, згідно
1.
Виконавчий
чого заподіяно
довідка про склад
рішення сесії
комітет
шкоди майну та
сім’ї, довідка про
Миколаївсько
сільської ради
здоров’ю
доходи проживаючих
ї сільської
постраждалих
членів сім’ї, доходи
ради
(за 3 місяці перед
датою звернення),
довідка про наявність
земельних паїв,
довідка про суму
орендної плати,
медична довідка ( в
разі потреби)
2. Надання одноразової Заява, ксерокопії
Постійні комісії До 20 000
грошової допомоги в 1,2,11 сторінки
сільської ради, грн. не більш
зв’язку з тяжкою або паспорту, довідка про виконавчий
ніж один раз
тривалою чи
присвоєння коду,
комітет
в два роки.
раптовою хворобою, довідка про відкриття сільської ради Згідно
скрутним
рахунку в установі
рішення сесії
матеріальним
банку, довідка про
Миколаївсько
становищем
склад сім’ї, довідка
ї сільської

про доходи усіх
проживаючих членів
сім’ї за 6 місяців
перед датою
звернення, копія 1
останньої сторінки
трудової книжки,
довідка про наявність
земельних паїв усіх
членів сім’ї, довідка з
медичної установи
Заява заявника про
смерть, його
ксерокопії 1,2,11
сторінки паспорту та
довідка про
присвоєння коду,
довідка про відкриття
рахунку в установі
Виплата допомоги
банку, оригінал
на поховання осіб,
витягу з Державного
3. незастрахованих в
реєстру актів
системі соціального
цивільного стану
страхування
громадян про смерть
для отримання
допомоги на
поховання, копія
свідоцтва про смерть,
довідка яка
підтверджує факт
поховання заявником
4. Надання допомоги Заява, ксерокопії
на поліпшення
1,2,11сторінки
матеріального стану паспорту, довідка про
дітей – сиріт та
присвоєння коду,
дітей, які
довідка про відкриття
залишились без
рахунку в установі
піклування батьків банку, копія рішення
про встановлення
опіки чи піклування,
копія свідоцтва про
народження дитини,
довідка про склад
сім’ї, довідка про

ради

Постійні комісії
сільської ради,
Виконавчий
комітет
сільської ради
відповідно до
Постанови
Кабінету
Міністрів
України від
31.01.2007р.№
99

1500 грн,
Згідно
рішення сесії
Миколаївсько
ї сільської
ради.

Постійні комісії Згідно
сільської
рішення сесії
ради, Виконавчи Миколаївсько
й комітет
ї сільської
сільської ради, ради про
відповідно до надання
Постанови
допомоги на
Кабінету
поліпшення
Міністрів
матеріального
України №226 стану дітейвід 05.05.1994 сиріт та дітей,
року зі змінами позбавлених
батьківського

доходи
Заява та письмова
згода на обробку
персональних даних,
ксерокопії
1,2,11сторінки
Виплата
паспорту, довідка про
Постійні комісії
матеріальної
присвоєння коду,
сільської ради,
допомоги інвалідам довідка про відкриття
5.
Виконавчий
І групи для
рахунку в установі
комітет
проходження
банку, довідка
сільської ради
гемодіалізу
медичної установи
щодо проходження
лікування, копія
довідки , що
підтверджує статус
особи з інвалідністю
Заява та письмова
згода на обробку
персональних даних,
ксерокопії 1,2,11
сторінки паспорту,
Виплата щомісячної довідка про
стипендії інвалідам присвоєння коду,
та учасникам
посвідчення, що
Постійні комісії
6. бойових дій Великої підтверджує статус
сільської ради
Вітчизняної війни, інваліда
яким виповнилося війни/учасника
90 і більше років
бойових дій; реквізити
рахунку в
уповноваженому
банку, на який
перераховується
допомога
7. Допомога у
Заява, ксерокопії
Постійні комісії
вирішення проблем 1,2,11 сторінки
сільської ради,
сім’ям на час
паспорту, довідка про Виконавчий
оголошення
присвоєння коду,
комітет
мобілізації до
довідка про відкриття сільської ради
Збройних Сил
рахунку в установі
України
банку, оригінал
довідки з
військкомату про
мобілізацію до

піклування

Згідно
рішення сесії
Миколаївсько
ї сільської
ради

200 грн.
згідно
рішення сесії
Миколаївсько
ї сільської
ради

Згідно
рішення сесії
Миколаївсько
ї сільської
ради

Збройних Сил
України, довідка про
доходи
Заява, ксерокопії
1,2,11 сторінки
паспорту, довідка про
присвоєння коду,
Виплата компенсації
довідка про відкриття
фізичним особам,
рахунку в установі
що надають
банку, довідка про
соціальні послуги
8.
склад сім’ї ф.204,
громадянам, які за
копія трудової
станом здоров’я не
книжки, довідки ЛКК
здатні до
(особі що потребує
самообслуговування
догляду та особі що
надає соціальні
послуги), довідка про
доходи
Заява, ксерокопії
1,2,11сторінки
паспорту, довідка про
присвоєння коду,
довідка про відкриття
Відшкодування
рахунку в установі
витрат щодо
банку, довідка
9. проходження
відповідної установи
реабілітаційного
щодо проходження
курсу дітей-інвалідів
реабілітаційного
курсу, копія довідки
про групу
інвалідності, довідка
про доходи
10 Надання одноразової Заява, ксерокопії
. матеріальної
1,2,11 сторінки
допомоги особам, паспорту, довідка про
постраждалим в
присвоєння коду,
наслідок
довідка про відкриття
Чорнобильської
рахунку в установі
катастрофи 1
банку, копія
категорії, які є
підтверджувального
учасниками
посвідчення
ліквідації наслідків
аварії ЧАЕС з
нагоди відзначення

Постійні комісії
сільської ради,
Виконавчий
комітет
сільської ради
відповідно до Згідно
Постанови
рішення сесії
Кабінету
Миколаївсько
Міністрів
ї сільської
України від
ради
29.04.2004р.
№ 559,
Постанова КМУ
від 23.09.2020
№ 859

Постійні комісії
сільської ради,
Виконавчий
комітет
сільської ради

Згідно
рішення сесії
Миколаївсько
ї сільської
ради

Постійні комісії
сільської ради,
Виконавчий
комітет
сільської ради

1000 грн,
згідно
рішення сесії
Миколаївсько
ї сільської
ради

Дня вшанування
учасників ліквідації
наслідків аварії на
Чорнобильській
АЕС
Надання одноразової
матеріальної
Заява, ксерокопії
допомоги почесним
1,2,11 сторінки
донорам України ,
паспорту, довідка про
які зареєстровані на
присвоєння коду,
території сільської
11
довідка про відкриття
ради до
.
рахунку в установі
Всесвітнього Дня
банку, копія
донора для
посвідчення
поліпшення
почесного донора
матеріальноУкраїни
побутових умов
проживання
Надання 25 %
знижки (пільг) на
житлово-комунальні
послуги інвалідам по
зору 1 групи,
інвалідам 1 групи із Заява, , ксерокопії
захворюванням
1,2,11 сторінки
хребта та спинного паспорту, довідка про
мозку, почесним
присвоєння коду,
донорам та дітям- довідка про відкриття
інвалідам з
рахунку в установі
12
онкологічними
банку, довідка про
.
захворюваннями які склад сім’ї, довідка
проживають на
про доходи, копія
території
довідки про групу
Миколаївської
інвалідності, копія
сільської ради, які невідповідного
мають інших
посвідчення.
пільгових статусів та
не користуються
пільгами (знижками)
за рахунок інших
джерел
13 Відшкодування
Заява, ксерокопії
. витрат надавачам
1,2,11 сторінки
послуг, пов’язаних з паспорту, довідка про

Постійні комісії
сільської ради,
Виконавчий
комітет
сільської ради

1000 грн,
згідно
рішення сесії
Миколаївсько
ї сільської
ради

Постійні комісії
сільської ради,
Виконавчий
комітет
сільської ради

Згідно
рішення сесії
Миколаївсько
ї сільської
ради

Постійні комісії Згідно
сільської ради, рішення сесії
Виконавчий
Миколаївсько

наданням пільг на
послуги зв’язку
(абонементна плата
за квартирний
телефон) окремим
категоріям
громадян, які
проживають на
території
Миколаївської
сільської ради та які
мають таке право
відповідно до
Законів України
присвоєння коду,
«Про статус і
довідка про відкриття
соціальний захист
рахунку в установі
громадян, які
банку, копія
постраждали
підтверджувального
внаслідок
посвідчення, довідка
Чорнобильської
про доходи, довідка
катастрофи», «Про
про склад сім’ї
статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального
захисту», «Про
жертви нацистських
переслідувань»,
«Про статус
ветеранів військової
служби і ветеранів
органів внутрішніх
справ та їх
соціальний захист»,
«Про охорону
дитинства»
14 Надання одноразової Заява, ксерокопії
. матеріальної
1,2,11 сторінки
допомоги
паспорту, довідка про
військовослужбовця присвоєння коду,
м, які проходять
довідка про відкриття
службу за
рахунку в установі
контрактом та
банку, довідка про
членам їх сімей для склад сім’ї, копія
поліпшення
військового квитка,

комітет
сільської ради, з
урахуванням
положень
постанови
ї сільської
Кабінету
ради
Міністрів
України від
04.06.2015 №
389

Постійні комісії
сільської ради,
Виконавчий
комітет
сільської ради

1000 грн,
згідно
рішення сесії
Миколаївсько
ї сільської
ради

довідка про доходи,
довідка з військової
житлово-побутових
частини про
умов проживання
проходження
військової служби
Надання одноразової
Заява, ксерокопії
матеріальної
1,2,11 сторінки
допомоги учасникам
паспорту, довідка про
АТО, сім’ям
присвоєння коду,
загиблих та
довідка про відкриття
померлих учасників
15
рахунку в установі
Постійні комісії
АТО у тому числі і
.
банку, копія
сільської ради
яким встановлено
військового квитка,
статус «Інвалід
копія довідки про
війни» - на
групу інвалідності.
поліпшення
копія пільгового
житлово-побутових
посвідчення
умов проживання
Постійні комісії
Заява, ксерокопії
сільської ради,
1,2,11 сторінки
Виконавчий
Надання одноразово паспорту, довідка про
комітет
матеріальної
присвоєння коду,
сільської ради,
допомоги одному з довідка про відкриття
16
згідно
батьків або одному з рахунку в установі
.
постанови
подружжя у разі
банку, довідка про
Кабінету
загибелі або смерті доходи, копія
Міністрів
учасника АТО
посвідчення, довідки,
України від 25
що підтверджують
грудня 2013
родинні зв’язки.
року № 975.
17 Компенсація
Заява, ксерокопії
Постійні комісії
. перевізникам за
1,2,11сторінки
сільської ради,
пільгове перевезенняпаспорту, довідка про Виконавчий
окремих категорій присвоєння коду,
комітет
громадян
копія пенсійного
сільської ради
автомобільним
посвідчення
транспортом

Згідно
рішення сесії
Миколаївсько
ї сільської
ради

Згідно
рішення сесії
Миколаївсько
ї сільської
ради

Програма
Миколаївсько
ї сільської
ради
Сумського
району на
2021 рік щодо
відшкодуванн
я компенсацій
за
перевезення
окремих
пільгових
категорій

громадян на
приміських
маршрутах
загального
користування
автомобільни
м
транспортом
Надання адресної
допомоги сім’ям з
дітьми, які
перебувають у
Заява, ксерокопії
складних життєвих 1,2,11 сторінки
обставинах, у тому паспорту, довідка про
числі матеріальної, з присвоєння коду,
18
метою реінтеграції довідка про відкриття
.
дітей у сім’ю та
рахунку в установі
запобігання їх
банку, довідка про
потраплянню до
склад сім’ї, довідка
закладів
про доходи.
інституційного
догляду та
виховання дітей
Надання одноразової
матеріальної
допомоги почесним Заява, ксерокопії
учасника АТО/ООС 1,2,11 сторінки
які зареєстровані на паспорту, довідка про
території сільської присвоєння коду,
19
ради до Дня
довідка про відкриття
.
Захисника України рахунку в установі
(14 жовтня) для
банку, копія
поліпшення
посвідчення та копія
матеріальновійськового квитка
побутових умов
проживання
20 Надання одноразової Заява, ксерокопії
. допомоги дітям1,2,11 сторінки
сиротам і дітям,
паспорту, довідка про
позбавленим
присвоєння коду,
батьківського
довідка про відкриття
піклування, після
рахунку в установі
досягнення 18банку,
річного віку.
розпорядження/рішен

Постійні комісії
сільської ради,
Виконавчий
комітет
1000 грн.,
сільської ради, згідно
відповідно до рішення сесії
Розпорядження Миколаївсько
Кабінету
ї сільської
Міністрів
ради
України від 9
серпня 2017р. №
526-р

Постійні комісії
сільської ради,
Виконавчий
комітет
сільської ради

1500 грн,
згідно
рішення сесії
Миколаївсько
ї сільської
ради

Відділ освіти, Згідно
молоді та спорту рішення сесії
Миколаївської Миколаївсько
сільської ради, ї сільської
Виконавчий
ради
комітет
сільської ради,
відповідно до

Постанови
Кабінету
ня про надання
Міністрів
статусу
України від 25
серпня 2005 р.
№ 823
Передача
Перебування особи на Постійні комісії Один раз на
міжбюджетного
обліку сільської ради сільської ради, рік, згідно
трансферту у виглядіяк особа пільгової
відділ надання рішення сесії
іншої субвенції для категорії
соціальної
здійснення
допомоги вдома
21 компенсаційних
. виплат за пільгове
перевезення
залізничним
транспортом
окремих категорій
громадян
Придбання дитячого
одягу та взуття,
шкільної форми,
Відділ освіти,
спортивної форми
молоді та спорту
для дітей – сиріт та
Миколаївської
дітей позбавлених
сільської ради,
батьківського
Виконавчий
піклування
Подання відділу
комітет
22 відповідно до статей освіти, молоді та
сільської ради,
. 4,8 Закону України спорту, служби у
відповідно до
«Про забезпечення справах дітей
Постанови
організаційноКабінету
правових умов
Міністрів
соціального захисту
України від 25
дітей-сиріт та дітей,
серпня 2005 р.
позбавлених
№ 823
батьківського
піклування»
Передплата районної
Постійна комісія
газети «Вісті
сільської ради,
Сумських громад» зі
відділ надання Згідно
Посвідчення пільгової
23 100 % знижкою
соціальної
рішення сесії
категорії особи
вартості для
допомоги вдома, сільської ради
пільгових категорій
виконком
населення
сільської ради
24 Вирішення питання Ксерокопії 1,2,11
Постійні комісії За рішенням

по відзначенню
Міжнародного дня сторінки паспорту,
інвалідів, осіб з
довідка про
інвалідністю, осіб з присвоєння коду,
обмеженими
копія довідки про
сільської ради.
фізичними
групу інвалідності,
сесії сільської
Виконавчий
можливостями, не запрошення
ради
комітет
здатних до
відповідної установи
сільської ради
самостійного
щодо відзначення
обслуговування та Міжнародного дня
потребують
інвалідів
постійного
стороннього догляду
Надання одноразової Заява, ксерокопії
матеріальної
1,2,11 сторінки
Постійні комісії 1000 грн
допомоги учасникам паспорту, довідка про
сільської ради. згідно
бойових дій на
присвоєння коду,
25
Виконавчий
рішення сесії
території інших
посвідчення, довідка
комітет
сільської ради
держав до
про відкритий
сільської ради
відзначення Дня
рахунок в банку
вшанування
Виплата щомісячної Заява та письмова
Постійні комісії 350 грн.
26 стипендії інвалідам, згода на обробку
сільської ради згідно
учасникам бойових персональних даних,
рішення сесії
дій, ветеранам та
ксерокопії 1,2,11
Миколаївсько
учасникам Великої сторінки паспорту,
ї сільської
Вітчизняної війни довідка про
ради
яким виповнилося присвоєння коду,
100 і більше років посвідчення, що
підтверджує статус
інваліда
війни/учасника
бойових дій; реквізити
рахунку в
уповноваженому
банку, на який
перераховується
допомога.
Надання одноразової Заява, ксерокопії
Постійні комісії Згідно
грошової
1,2,11 сторінки
сільської ради, рішення сесії
компенсації дітям – паспорту, довідка про виконавчий
Миколаївсько
27 сиротам та особам з присвоєння коду,
комітет
ї сільської
їх числа на
довідка про відкриття сільської ради з ради
придбання житла в рахунку в установі
урахуванням

повному обсязі, які банку, копія
перебувають на
підтверджувального
квартирному обліку посвідчення
при виконавчому
комітеті
Миколаївської
сільської ради

положень
постанов
Кабінету
Міністрів
України від
26.06.2019
№ 616 та від
15.11.2017
№ 877
Постійні комісії
сільської ради,
Виконавчий
комітет
сільської ради

28 Надання
Заява особи, яка
матеріальної
здійснює догляд,
допомоги для
ксерокопії 1,2,11
поліпшення умов
сторінки паспорту,
проживання сім'ї,
довідка про
яка виховує дитину з присвоєння коду,
інвалідністю
довідка про відкриття
нездатну самостійно рахунку в установі
пересуватися
банку, свідоцтво
(оригінал + копія) про
народження дитини з
інвалідністю, копія
довідки про групу
інвалідності, ІПР
(індивідуальна
програма реабілітації),
довідка про склад
сім’ї
29 Придбання
Ксерокопії 1,2,11
Постійні комісії
подарункових
сторінки паспорту,
сільської ради,
наборів для
довідка про
Виконавчий
відзначення
присвоєння коду,
комітет
ювілейних дат 90 та довідка про відкриття сільської ради
100 років осіб,
рахунку в установі
зареєстрованих на банку
території громади

Секретар сільської ради

До 10 000
грн, згідно
рішення сесії
Миколаївсько
ї сільської
ради

Загальний
обсяг витрат
5 000 грн
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