МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШОСТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 02.04.2021
№ 08
с. Миколаївка
Про внесення змін та доповнень до рішення третьої сесії восьмого
cкликання від 23.12.2021 року № 25 «Про затвердження Програми
соціального захисту населення на території Миколаївської сільської ради
на 2021-2025 роки»
Враховуючи рекомендації постійної комісії із соціальних питань,
забезпечення законності та правопорядку, депутатської діяльності та етики,
освіти, охорони здоров‘я, культури та спорту, відповідно до ст. 91 Бюджетного
кодексу України, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою забезпечення належних умов надання
соціальної підтримки певним верствам населення громади, сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни та доповнення до Програми соціального захисту
населення на території Миколаївської сільської ради на 2021-2025
роки, а саме:
1.1.

Пункти 1, 2, 3, 8, 11, 15, 19, 20, 24, 25, 28 Заходів Програми
викласти в такій редакції:
Відповідальний
виконавець,
№
Заходи
Необхідні документи
Сума виплат
підстава для
виплат
1. Надання допомоги у Заява, ксерокопії 1,2,11 Постійні комісії Не більше
разі стихійного лиха сторінки паспорту,
сільської ради, 10 000 грн,
та непередбачених довідка про присвоєння Виконавчий
Один раз на
ситуацій, внаслідок коду, довідка про
комітет
рік, згідно
чого заподіяно
відкриття рахунку в
сільської ради рішення сесії
шкоди майну та
установі банку,
Миколаївської
здоров’ю
документ, що
сільської ради
постраждалих
підтверджує право

власності на майно,
довідка чи акт що
підтверджують факт
стихійного лиха,
довідка про склад сім’ї,
довідка про доходи
проживаючих членів
сім’ї, доходи (за 3
місяці перед датою
звернення), довідка про
наявність земельних
паїв, довідка про суму
орендної плати,
медична довідка ( в разі
потреби)
Заява, ксерокопії 1,2,11
сторінки паспорту,
довідка про присвоєння
коду, довідка про
відкриття рахунку в
Надання одноразової
установі банку, довідка
До 20 000 грн.
грошової допомоги в
про склад сім’ї, довідка Постійні комісії не більш ніж
зв’язку з тяжкою або
про доходи усіх
сільської ради, один раз в два
тривалою чи
2.
проживаючих членів виконавчий
роки. Згідно
раптовою хворобою,
сім’ї за 6 місяців перед комітет
рішення сесії
скрутним
датою звернення, копія сільської ради Миколаївської
матеріальним
1 останньої сторінки
сільської ради
становищем
трудової книжки,
довідка про наявність
земельних паїв усіх
членів сім’ї, довідка з
медичної установи
3. Виплата допомоги Заява заявника про
Постійні комісії 1500 грн,
на поховання осіб, смерть, його ксерокопії сільської ради, Згідно
незастрахованих в 1,2,11 сторінки
Виконавчий
рішення сесії
системі соціального паспорту та довідка про комітет
Миколаївської
страхування
присвоєння коду,
сільської ради сільської ради.
довідка про відкриття відповідно до
рахунку в установі
Постанови
банку, оригінал витягу з Кабінету
Державного реєстру
Міністрів
актів цивільного стану України від
громадян про смерть 31.01.2007р.№
для отримання
99

допомоги на поховання,
копія свідоцтва про
смерть, довідка яка
підтверджує факт
поховання заявником
Постійні комісії
Заява, ксерокопії 1,2,11 сільської ради,
сторінки паспорту,
Виконавчий
довідка про присвоєння комітет
Виплата компенсації коду, довідка про
сільської ради
фізичним особам, щовідкриття рахунку в
відповідно до
Згідно
надають соціальні установі банку, довідка Постанови
рішення сесії
8. послуги громадянам, про склад сім’ї ф.204, Кабінету
Миколаївської
які за станом
копія трудової книжки, Міністрів
сільської ради
здоров’я не здатні до довідки ЛКК (особі що України від
самообслуговування потребує догляду та
29.04.2004р.
особі що надає
№ 559,
соціальні послуги),
Постанова КМУ
довідка про доходи
від 23.09.2020
№ 859
Надання одноразової
матеріальної
допомоги почесним Заява, ксерокопії 1,2,11
донорам України , сторінки паспорту,
Постійні комісії 1000 грн,
які зареєстровані на довідка про присвоєння
сільської ради, згідно
території сільської коду, довідка про
11.
Виконавчий
рішення сесії
ради до Всесвітнього відкриття рахунку в
комітет
Миколаївської
Дня донора для
установі банку, копія
сільської ради сільської ради
поліпшення
посвідчення почесного
матеріальнодонора України
побутових умов
проживання
15.Надання одноразової Заява, ксерокопії 1,2,11 Постійні комісії Згідно
матеріальної
сторінки паспорту,
сільської ради рішення сесії
допомоги учасникам довідка про присвоєння
Миколаївської
АТО, сім’ям
коду, довідка про
сільської ради
загиблих та
відкриття рахунку в
померлих учасників установі банку, копія
АТО у тому числі і військового квитка,
яким встановлено копія довідки про групу
статус «Інвалід
інвалідності. копія
війни» - на
пільгового посвідчення
поліпшення
житлово-побутових

умов проживання
Надання одноразової
матеріальної
допомоги почесним
Заява, ксерокопії 1,2,11
учасника АТО/ООС
сторінки паспорту,
які зареєстровані на
Постійні комісії 1500 грн,
довідка про присвоєння
території сільської
сільської ради, згідно
коду, довідка про
19. ради до Дня
Виконавчий
рішення сесії
відкриття рахунку в
Захисника України
комітет
Миколаївської
установі банку, копія
(14 жовтня) для
сільської ради сільської ради
посвідчення та копія
поліпшення
військового квитка
матеріальнопобутових умов
проживання
Відділ освіти,
молоді та
спорту
Миколаївської
Надання одноразової Заява, ксерокопії 1,2,11
сільської ради,
допомоги дітямсторінки паспорту,
Виконавчий
сиротам і дітям,
довідка про присвоєння
Згідно
комітет
позбавленим
коду, довідка про
рішення сесії
20.
сільської ради,
батьківського
відкриття рахунку в
Миколаївської
відповідно до
піклування, після
установі банку,
сільської ради
Постанови
досягнення 18розпорядження/рішення
Кабінету
річного віку.
про надання статусу
Міністрів
України від 25
серпня 2005 р.
№ 823
Вирішення питання
по відзначенню
Ксерокопії 1,2,11
Міжнародного дня
сторінки паспорту,
інвалідів, осіб з
довідка про присвоєння
інвалідністю, осіб з
коду, копія довідки про Постійні комісії
обмеженими
групу інвалідності,
сільської ради. За рішенням
фізичними
сесії сільської
24
запрошення відповідної Виконавчий
можливостями, не
ради
установи щодо
комітет
здатних до
відзначення
сільської ради
самостійного
Міжнародного дня
обслуговування та
інвалідів
потребують
постійного
стороннього догляду
25 Надання одноразової Заява, ксерокопії 1,2,11 Постійні комісії 1000 грн

матеріальної
сторінки паспорту,
допомоги учасникам
довідка про присвоєння сільської ради. згідно
бойових дій на
коду, посвідчення,
Виконавчий
рішення сесії
території інших
довідка про відкритий комітет
сільської ради
держав до
рахунок в банку
сільської ради
відзначення Дня
вшанування
28 Надання
Заява особи, яка
Постійні комісії До 10000 грн,
матеріальної
здійснює догляд,
сільської ради, згідно
допомоги для
ксерокопії 1,2,11
Виконавчий
рішення сесії
поліпшення умов
сторінки паспорту,
комітет
Миколаївської
проживання сім'ї,
довідка про присвоєння сільської ради сільської ради
яка виховує дитину з коду, довідка про
інвалідністю
відкриття рахунку в
нездатну самостійно установі банку,
пересуватися
свідоцтво (оригінал +
копія) про народження
дитини з інвалідністю,
копія довідки про групу
інвалідності, ІПР
(індивідуальна
програма реабілітації),
довідка про склад сім’ї
1.2.

Пункти 7, 29 – 34 Заходів Програми виключити як такі, які
виконуються за рахунок державного бюджету.
1.3. Додати до Заходів Програми пункт 29, виклавши його в такій
редакції:
29 Придбання
Ксерокопії 1,2,11
Постійні комісії Загальний
подарункових
сторінки паспорту,
сільської ради, обсяг витрат
наборів для
довідка про присвоєння Виконавчий
відзначення
коду, довідка про
комітет
5 000 грн
ювілейних дат 90 та відкриття рахунку в
сільської ради
100 років осіб,
установі банку
зареєстрованих на
території громади
2. Додаток 2 до Програми «Заходи Програми» викласти в новій редакції
із зазначеними змінами та доповненнями.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань місцевого самоврядування, соціальноекономічного розвитку громади, планування місцевого бюджету,

фінансів, підприємництва та торгівлі, реалізації державної
регуляторної політики.
Сільський голова

Сергій САМОТОЙ

