
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги 
тяжкохворим громадянам міста Запоріжжя, що потребують лікування, яке 
дорого коштує 
 

 

 Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та на виконання заходів Міської комплексної програми соціального 

захисту населення міста Запоріжжя, виконавчий комітет Запорізької міської 

ради 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити Положення про порядок надання матеріальної допомоги 

тяжкохворим громадянам міста Запоріжжя, що потребують лікування, яке 

дорого коштує у новій редакції (додається). 

2. Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.01.2012 

№10 «Про затвердження Положення та Складу комісії» (зі змінами) вважати 

таким, що втратило чинність. 

3. Це рішення вводиться в дію з 1 січня 2021 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. 

 

 

Міський голова        В.В.Буряк 
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Пояснювальна записка  
до рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження 
Положення про порядок надання матеріальної допомоги тяжкохворим 
громадянам міста Запоріжжя, що потребують лікування, яке дорого 
коштує» 

 
 

Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.01.2012 

№10 (зі змінами) затверджено Положення про порядок надання матеріальної 

допомоги тяжкохворим громадянам міста Запоріжжя, що потребують 

лікування, яке дорого коштує. 

Цим Положенням визначено порядок надання матеріальної допомоги 

тяжкохворим мешканцям міста Запоріжжя, у т.ч. дітям, та особам, які 

постраждали під час участі в антитерористичній операції, операції Об’єднаних 

сил та потребують дороговартісного лікування, що надається у рамках Міської 

комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя, яка 

фінансується з бюджету міста. 

Пропонується внести зміни та доповнення до зазначеного Положення. 

Зокрема, передбачається надання матеріальної допомоги на лікування, яке 

дорого коштує внутрішньо переміщеним особам; подання документів з 

використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку; отримання 

матеріальної допомоги близькими родичами у разі смерті заявника; 

визначаються умови для відмови в наданні матеріальної допомоги, тощо. 

Уточнюється перелік документів для надання матеріальної допомоги та 

перелік доходів для обчислення середньомісячного доходу  

Також передбачається склад комісії з питань надання матеріальної 

допомоги на лікування, яке дорого коштує, затверджувати розпорядженням 

міського голови. 

На підставі вищевикладеного, пропонується затвердити Положення про 

порядок надання матеріальної допомоги тяжкохворим громадянам міста 

Запоріжжя, що потребують лікування, яке дорого коштує у новій редакції зі 

змінами та доповненнями.  

 

 
Заступник начальника управління  
соціального захисту населення 
Запорізької міської ради      І.В.Озьорна 
 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого 
комітету міської ради 

                         №  

 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок надання матеріальної допомоги тяжкохворим громадянам міста 
Запоріжжя, що потребують лікування, яке дорого коштує 

 

 

1. Положення визначає порядок надання матеріальної допомоги 

тяжкохворим громадянам – мешканцям міста Запоріжжя, які зареєстровані та 

фактично проживають у місті Запоріжжі, внутрішньо переміщеним особам, які 

перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях, Автономній Республіці Крим і м.Севастополь та проживають у місті 

Запоріжжі, що потребують лікування, яке дорого коштує (далі - матеріальна 

допомога), в межах витрат, передбачених на це Міською комплексною 

програмою соціального захисту населення міста Запоріжжя, яка фінансується з 

бюджету міста. 

 2. Матеріальна допомога може надаватися: 

2.1. Громадянам, що потребують лікування, яке дорого коштує, якщо 

середньомісячний сукупний доход на одного члена сім'ї або самотнього 

громадянина за три місяці, які передували зверненню за допомогою, не 

перевищує 2-х розмірів встановленого законом прожиткового мінімуму на 

одну особу в розрахунку на місяць. Розмір матеріальної допомоги не повинен 

перевищувати 10 встановлених законом прожиткових мінімумів на одну особу 

в розрахунку на місяць. 

У разі тяжких обставин матеріальна допомога може надаватися без 

врахування розміру середньомісячного сукупного доходу. 

 2.2. Громадянам, які постраждали під час участі в антитерористичній 

операції, операції Об’єднаних сил (АТО/ООС) та потребують дороговартісного 

лікування, без урахування доходів. Розмір матеріальної допомоги не повинен 

перевищувати 10 встановлених законом прожиткових мінімумів на одну особу 

в розрахунку на місяць. 

 2.3. Тяжкохворим дітям, які потребують дороговартісного лікування за 

межами міста або країни, без урахування доходів. Розмір матеріальної 

допомоги не повинен перевищувати 60 встановлених законом прожиткових 

мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць. 

 3. Матеріальна допомога не носить постійного характеру і може 

надаватися сім’ї або самотньому громадянину один раз на рік. 

 Матеріальна допомога може надаватися сім’ї, як виняток, більш ніж один 

раз на рік у разі тяжкого захворювання іншого члена родини та в інших 

виключних випадках. 
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 4. Підставою для розгляду питання про надання матеріальної допомоги  є 

заява тяжкохворого громадянина або члена його родини; постраждалого 

учасника антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил або члена його 

родини; законного представника тяжкохворої дитини (одного з батьків, 

усиновлювача, опікуна, піклувальника, одного з прийомних батьків, або 

батьків-вихователів) до управління соціального захисту населення Запорізької 

міської ради або до виконавчого комітету Запорізької міської ради,  відомості 

про особу, яка звернулась за наданням адресної матеріальної допомоги та такі 

документи: 

 довідка про реєстрацію місця проживання заявника, у т.ч. яка може бути 

отримана з електронного реєстру територіальної громади м.Запоріжжя; 

 копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 

зазначеної категорії осіб); 

 довідка про доходи тяжкохворого громадянина та членів його сім'ї не 

менш ніж за 3 попередні поданню заяви місяці (пенсія, державна соціальна 

допомога; заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати усіх податків 

та зборів; допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються 

фондами соціального страхування; інші доходи); 

  копія паспорту громадянина України (ID-картки) заявника;  

  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника (крім 

осіб, які мають відмітку в паспорті про відмову від прийняття такого номера) за 

умови відсутності інформації про такий номер у паспорті в формі ID-картки; 

 копія довідки МСЕК та інші документи. 

Крім цього, надаються відповідні документи для розгляду питання про 

надання адресної матеріальної допомоги: 

 тяжкохворому громадянину - документи, що підтверджують лікування, 

яке дорого коштує;  

 постраждалому учаснику в антитерористичній операції, операції 

Об’єднаних сил - видані та скріплені печаткою уповноважених органів довідки, 

листи та інші письмові документи, що підтверджують факт поранення, контузії 

чи каліцтва під час участі в АТО/ООС; під час підготовки до відправки в зону 

АТО/ООС, у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати 

працездатності без встановлення інвалідності, інших пошкоджень, одержаних 

під час участі в АТО/ООС чи під час підготовки до відправки в зону 

АТО/ООС; тривалої хвороби, пов’язаної з участю в АТО/ООС, тощо. У разі 

звернення члена родини додається копія документа, який підтверджує 

родинний зв’язок з постраждалим учасником АТО/ООС; 

 тяжкохворим дітям, які потребують дороговартісного лікування за 

межами міста або країни - довідки, листи та інші документи, що 

підтверджують необхідність лікування або проведене лікування за межами 

міста або країни. 

У разі необхідності спеціалістом управління соціального захисту 

населення Запорізької міської ради або фахівцем Запорізького міського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) складається акт обстеження матеріально-побутових умов проживання 

заявника. 
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 5. Якщо заявник самотній або проживає сам і за станом здоров’я 

(прикутий до ліжка або знаходиться на стаціонарному лікуванні) не має 

можливості надати необхідні документи, матеріальна допомога може 

надаватися без надання відповідних довідок.  

 6. Рішення про надання матеріальної допомоги та її розмір приймається 

комісією з питань надання матеріальної допомоги на лікування, яке дорого 

коштує (далі - Комісія), склад якої затверджується розпорядженням міського 

голови. Засіданням Комісії керує голова, у разі його відсутності – заступник 

голови. Рішення Комісії оформлюється протоколом. 

7. На підставі рішення Комісії видається наказ управління соціального 

захисту населення Запорізької міської ради про виплату матеріальної 

допомоги. 

8. Виплата матеріальної допомоги здійснюється через банківські 

установи або поштовими грошовими переказами. 

9. Заява та інші документи можуть бути надіслані з використанням 

мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). 

10. За достовірність інформації, що міститься в заяві та наданих 

документах, відповідає особа, яка звернулася за матеріальною допомогою. 
11. Під час обчислення середньомісячного доходу не враховуються 

доходи: 

частина допомоги при народженні/усиновленні дитини, виплата якої 

проводиться одноразово; 

щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг; 

суми сплачених особою аліментів (за умови документального 

підтвердження фактичної сплати); 

суми отриманих аліментів; 

допомога благодійних організацій; 

інше. 

12. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено: 

якщо один з членів родини вже отримав матеріальну допомогу у 

поточному році; 

у разі перевищення середньомісячного сукупного доходу на одного члена 

сім'ї за три місяці, які передували зверненню за допомогою; 

  якщо з'ясовано, що сім'я має додаткові джерела для існування, які не 

були зазначені заявником; 

  якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи приховано 

відомості про матеріальний стан сім'ї, які вплинули або можуть вплинути на 

рішення про надання матеріальної допомоги; 

подання неповного пакету документів. 

13. Якщо заявник помер після прийняття рішення про надання йому 

матеріальної допомоги, допомогу має право отримати близький родич 

заявника, на підставі заяви до управління соціального захисту населення 

Запорізької міської ради, копії свідоцтва про смерть та документів, що 

підтверджують родинний зв’язок. 
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14. Персональні дані осіб, які звернулися за матеріальною допомогою, 

збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних». 

 15. Інформація заявнику про надання матеріальної допомоги або про 

відмову в ній надається згідно із Законом України «Про звернення громадян». 

 

 
Заступник начальника управління  
соціального захисту населення 
Запорізької міської ради      І.В.Озьорна 
 

 
Керуючий справами  
виконкому ради        Р.А.Омельянович 
 


