
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  13.09.2018 р. № 113  

м.Кам’янка 

 

Про затвердження  Порядку 

надання одноразової грошової 

допомоги жителям Кам’янської  

міської об’єднаної територіальної  

громади за рахунок міського бюджету 

 

 

     Відповідно до п.п.2,4, ч. а, п.1, ст.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради – в и р і ш и в: 

 

1. Затвердити порядок надання одноразової грошової допомоги жителям 

Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади за рахунок коштів 

міського бюджету (додаток 1). 

2. Затвердити склад комісії з надання одноразової грошової допомоги 

жителям Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади за рахунок 

коштів міського бюджету (додаток 2). 

3. Рішення виконкому міської ради від 27.06.2018р. №72 «Про затвердження  

Порядку надання одноразової грошово допомоги жителям Кам’янської 

міської об’єднаної територіальної громади за рахунок місцевого бюджету» 

вважати таким, що втратило чинність. 

4.Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

надання соціальних послуг Коновалову І.В, за виконанням рішення на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Потапенка О.П. 

 

 

 

Міський голова                            В.І Тірон 

 
 

 



 

 

Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради 

№ 113  від 13.09.2018 р. 

 

П о р я д о к  

надання одноразової грошової допомоги громадянам 

 за рахунок коштів міського бюджету 

 

1. Порядок надання одноразової грошової допомоги громадянам за 

рахунок коштів міського бюджету регулює використання коштів, 

передбачених в міському бюджеті по коду функціональної класифікації 

090412 та економічної 2730. 

2. Грошова допомога надається особам, жителям Кам’янської міської 

об’єднаної територіальної громади, які знаходяться в складній життєвій 

ситуації, обставинах, що об’єктивно порушують норму життєдіяльності 

особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно. 

3. Звернення громадян про надання грошової допомоги за рахунок 

міського бюджету розглядаються на засіданні виконавчого комітету, 

при наявності таких документів: 

- заява особи; 

- довідка з лікарні; 

- копії паспорта ; 

- копії  ідентифікаційного коду; 

- акт обстеження матеріально-побутових умов заявника (при наданні 

грошової допомоги, в зв’язку з тяжким матеріальним становищем); 

- протокол комісії. 

4. Виконавчий комітет має право у разі недостатньо поданих документів 

або відсутності мотиву відмовити у наданні допомоги. 

5. Кожен громадянин, житель Кам’янської міської об’єднаної 

територіальної громади, який звернувся з відповідною заявою, може 

отримати грошову допомогу відповідно до цього положення лише один 

раз протягом бюджетного періоду. 

 

 

     Керуючий справами (секретар) виконкому                                  Ю.І.Щербак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до рішення виконкому міської ради 

№ 113   від 13.09.2018 р. 

 

 

 

Склад комісії  

з надання одноразової грошової допомоги 

 

1. Потапенко Олександр Петрович – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради – голова комісії; 

2. Плєшкань Андрій Миколайович – секретар міської ради – заступник 

голови  комісії; 

3. Коновалова Ірина Володимирівна  – начальник відділу надання 

соціальних послуг виконавчого комітету Кам’янської міської ради -  

секретар комісії. 

 

Члени комісії: 

4. Щербак Юрій Іванович – керуючий справами(секретар) виконкому;  

5. Магай Галина Вікторівна –начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності, головний бухгалтер виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради; 

6. Петренко Руслана Сергіївна – начальник реєстраційно-юридичного 

відділу, державний реєстратор виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради. 

7. Німченко Світлана Василівна – головний лікар КНП «Кам’янського 

районного центру первинної медико-санітарної допомоги». 

 

 

     Керуючий справами (секретар) виконкому    Ю.І.Щербак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


