
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять восьма  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 19 травня 2020 року           № 871

Про затвердження Програми
надання одноразової матеріальної
допомоги жителям Помічнянської
ОТГ на 2020 рік

З  метою підвищення рівня соціальної захищеності громадян
Помічнянської об’єднаної територіальної громади, які потребують
дороговартісного та довготривалого лікування, керуючись статтею 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
в и р і ш и л а:

1. Затвердити Програму надання одноразової матеріальної допомоги
жителям Помічнянської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (далі -
Програма), що додається.

2. Затвердити Положення про призначення і виплату одноразової
матеріальної допомоги жителям Помічнянської громади, які потребують
довготривалого та дороговартісного лікування (додається).

3. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету
Помічнянської міської ради на 2020 рік.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні
депутатські комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального
захисту; з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін, побутового і
торгівельного обслуговування та громадського харчування.

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК



                                                                                                     Затверджено
                                                                                                                      рішенням міської ради

від 19.05.2020 року № 871

Програма

надання одноразової матеріальної допомоги жителям Помічнянської
ОТГ, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування

1. Загальні положення

Програма надання одноразової матеріальної допомоги жителям
Помічнянської ОТГ, які потребують довготривалого та дороговартісного
лікування (далі - Програма) розроблена на виконання Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» та Стратегії розвитку Помічнянської ОТГ до
2028 року.

Стан здоров’я населення визначається інтегральним показником
соціального середовища, який включає в себе поняття «якість життя
населення». Це поняття передбачає рівень життя населення та умови його
життєдіяльності.

Рівень життя населення як соціально-економічна категорія являє собою
рівень і ступінь задоволення потреб людей у матеріальних благах, побутових
та культурних послугах.

Проаналізувавши показники матеріального добробуту населення
можна зауважити, що загалом рівень матеріального добробуту населення в
Кіровоградській області є низьким у порівняні середнім по Україні. А рівень
захворюваності населення, відповідно до статистичних даних, стрімко
зростає. Серед найбільш поширених захворювань переважають такі як:
онкологічні, серцево-судинні, інфекційні, ниркова недостатність, легеневі
захворювання, захворювання нервовою системи та інші.

Даною Програмою передбачається надання цільової одноразової
грошової допомоги хворим, які потребують довготривалого та
дороговартісного лікування.

2. Мета Програми

Основною метою Програми є забезпечення виконання завдань органів
влади в частині соціального захисту населення, підвищення рівня соціальної
захищеності громадян Помічнянської об’єднаної територіальної громади, які
потребують дороговартісного та довготривалого лікування, наданням їм
одноразової матеріальної допомоги.



3. Заходи по виконанню Програми

 1.Забезпечення виділення з бюджету ОТГ коштів для надання
одноразової матеріальної допомоги.

2. Забезпечення своєчасного перерахування коштів особам, які
потребують

дороговартісного та довготривалого лікування.

4. Фінансування Програми

Фінансування програми відбувається  в межах коштів, передбачених  в
міському бюджеті або з інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.

5. Контроль та координація за виконанням Програми

Контроль за виконанням даної Програми покладено на постійну
комісію  з питань охорони здоров'я, соціального захисту та з питань
бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін, побутового і торгівельного
обслуговування та громадського харчування.

Відповідно до плану роботи Помічнянської міської ради хід виконання
Програми розглядатиметься на сесіях міської ради та засіданнях її постійних
комісій.

____________________



                                                                                                     Затверджено
                                                                                                                      рішенням міської ради

від  19.05.2020 року № 871

ПОЛОЖЕННЯ

про призначення і виплату одноразової матеріальної допомоги жителям
Помічнянської громади, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування

1. Дане положення визначає порядок призначення та виплати одноразової матеріальної
допомоги жителям Помічнянської громади, які потребують довготривалого та дороговартісного
лікування.

2. Одноразова матеріальна допомога у розмірі 2 000 грн. може призначатися жителям
Помічнянської ОТГ, які проживають і зареєстровані на території Помічнянської громади.
Призначення одноразової матеріальної допомоги жителям Помічнянської громади, які потребують
довготривалого та дороговартісного лікування, здійснюється Помічнянською міською радою
відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України.

3. Підставою для призначення одноразової матеріальної жителям Помічнянської громади, які
потребують довготривалого та дороговартісного лікування є:

- заява на ім’я міського голови;

- копії медичних документів, що підтверджують наявність довготривалого та
дороговартісного лікування (довідка медичного закладу щодо необхідності проведення
дороговартісної операції, про довготривалу хворобу чи необхідність дороговартісного лікування,
епікриз мінімум за три роки або копії чеків мінімум 20 000 грн.);

- копія паспорта (1, 2, 11 стор.);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Міська рада сприяє заявникам щодо здійснення копіювання зазначених документів.

4. Виплата одноразової матеріальної допомоги жителям Помічнянської громади, які
потребують довготривалого та дороговартісного лікування здійснюється Помічнянською міською
радою за рахунок коштів міського бюджету через відділення поштового зв’язку за місцем
проживання одержувача допомоги, або через установи банків шляхом перерахування коштів на
особові рахунки.



__________________________
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