
 

У К Р А Ї Н А 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ГНІЗИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Жидачівського району     Львівської області 

ІІІ   сесія  УІІ-го демократичного скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від  “ 9 ” лютого  2016 року  №27 

 

Про затвердження Положення про надання 

одноразової грошової матеріальної допомоги 

за   рахунок  коштів    селищного     бюджету 

   
З метою визначення та регулювання порядку надання одноразової 

грошової матеріальної допомоги за рахунок коштів селищного бюджету, для 

забезпечення виконання завдань Програми соціального захисту та охорони 

здоров’я населення Гніздичівської селищної ради на 2016 – 2020 роки, 

затвердженої рішенням Гніздичівської селищної ради від 30.12.2015 р. №23, 

в частині забезпечення надання одноразової грошової матеріальної допомоги 

найменш соціально захищеним верствам населення Гніздичівської селищної 

ради й учасникам бойових дій у зоні антитерористичної операції та членам їх 

сімей, на лікування, у випадку надзвичайної ситуації (пожежа, повінь тощо), 

беручи до уваги рішення виконавчого комітету Гніздичівської селищної ради 

№ 4 від 29.01.2016 року  «Про розгляд протозиції в.о. старости с. Лівчиці 

Водка С.В. щодо доплати учасникам антитерористичної операції, які 

призвані з с. Лівчиці по 3000 грн.», керуючись статтею 144 Конституції 

України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Гніздичівська селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити Положення про надання одноразової грошової 

матеріальної допомоги за рахунок коштів селищного бюджету (додається). 

2. Бухгалтерії Гніздичівської селищної ради здійснювати виплату 

одноразової грошової матеріальної допомоги відповідно до прийнятих 

рішень виконавчого комітету, розпорядження селищного голови або рішень 

сесії селищної ради за рахунок коштів селищного бюджету в межах 

бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 

комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та 

інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та 

соціального захисту населення. 

 Селищний голова      І. І. Оліяр 
 



  
ДОДАТОК 

до Положення 

  

А К Т 

ОБСТЕЖЕННЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВИХ УМОВ 

ТА МАТЕРІАЛЬНОГО СТАНУ 
  

  

«___» _________________2016 року 

  

  

Прізвище, ім’я, по батькові заявника: ______________________________________ 

  

________________________________________________________________________ 

  

Адреса проживання: _____________________________________________________ 

  

Категорія заявника: ______________________________________________________ 

  
Житлово-побутові умови: квартира (приватизована, не приватизована), приватний 

індивідуальний житловий будинок. 

Кількість кімнат ______, загальна площа _______ кв. м. 

Наявність комунальних зручностей (є всі, часткові, відсутні). 

Умови проживання (нормальні, задовільні, незадовільні). 

  
Доходи заявника та членів його сім'ї: зарплата, пенсія, (стипендія), інше _________ 

Сукупний середньомісячний дохід: ______________ грн. 

Витрати: житлово-комунальні послуги _____ грн., заборгованість ______ грн. 

(погашається, не погашається). 

Субсидія (призначена, не призначена) __________ 

Пільги: на житлово-комунальні послуги (100%, 75%, 50%, 25%) ________________ 

Підстава (причина) надання одноразової грошової матеріальної допомоги: _____ 

________________________________________________________________________ 

  
Висновок: гостро потребує допомоги, потребує допомоги, можна надати допомогу. 

 

Акт складений спеціалістом 

по допомогах Гніздичівської  

селищної ради                             ___________________               ________________ 
                                                                  (підпис)                                   (прізвище та ініціали) 

 


