
Матеріальна допомога – це вид адресної допомоги (грошова виплата, 
яка надається один раз протягом календарного року) персонально конкретній 
особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, не може самостійно їх 
подолати, гостро потребує матеріальної допомоги.  

Відповідно до Положення про порядок надання адресної матеріальної 
допомоги мешканцям територіальної громади право на отримання 
матеріальної допомоги мають: незахищені верстви населення, які 
зареєстровані та фактично проживають на території  територіальної громади; 
внутрішньо переміщені особи, які  перебувають на обліку в Єдиній 
інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (при наявності 
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої 
управлінням соціального захисту населення),  що фактично проживають на 
території громади.  

Програмою соціального захисту окремих категорій мешканців  
територіальної громади передбачено  надання матеріальної допомоги на: 

 лікування і підтримку тих, хто перебуває у складних життєвих 
обставинах; 

учасникам АТО і ООС, членам їх сімей та громадянам, які прийняті на 
військову службу за контрактом в Збройні Сили України; 

лікування дітей, хворих на ДЦП; 
лікування осіб з рідкісними  захворюваннями; 
лікування  мешканців територіальної громади, хворих на онкологічні 

захворювання. 
  Для отримання матеріальної допомоги громадянин має звернутися з 
письмовою заявою до  міського голови у разі  наявності складних життєвих 
обставин, які пов’язані з вирішенням соціально-побутових питань: 
проведення медикаментозного лікування та оперативного втручання або 
відшкодування витрат за проведене лікування; погашенням боргів з оплати за 
житлово-комунальні послуги, у випадку стихійного лиха чи наявності інших 
життєвих проблем, які громадянин не в змозі самостійно здолати. 

Для отримання матеріальної допомоги заявник подає разом із заявою  
такі документи: 

копія паспорта або  пластикової картки типу ІD-1 паспорту 
безконтактним електронним носієм та витягом з реєстру; 

 копію документа про присвоєння реєстраційного номеру облікової 
картки платника податків (у разі наявності); 



копію посвідчення про право пільги та копію довідки МСЕК про  
встановлення групи інвалідності (у разі наявності); 

документ про наявність доходів, що підтверджує матеріальне 
становище заявника; 

згоду на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, 
необхідну для отримання матеріальної допомоги, а також на обробку цих 
даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 
даних»; 

у разі виникнення заборгованості з оплати житлово-комунальних 
послуг додатково із заявою надають довідки про розмір поточної 
заборгованості з підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг (з 
підписом та печаткою підприємства); 

у разі лікування, проведення оперативного втручання або іншими 
обставинами, що спрямовані на поліпшення стану здоров’я громадянина 
надається висновок з лікувальних закладів (із зазначенням медичної 
установи, яка призначає або призначала лікування, з підписом лікаря та 
печаткою закладу) та/або фінансові документи (рахунки або чеки із 
зазначенням конкретного переліку найменування медичних інструментів, 
медикаментів, виробів медичного призначення, медичних послуг, імплантів 
та протезів, у тому числі дороговартісного лікування, трансплантації, 
тривалого лікування онкологічного захворювання), дата яких не перевищує 6 
місяців на момент звернення. 

Комісія з питань соціального захисту населення, призначення різних 
видів соціальних допомог та житлових субсидій розглядає матеріали про 
надання одноразової матеріальної допомоги, визначає доцільність її 
призначення та встановлює розмір допомоги, відповідно до Положення про 
порядок надання адресної матеріальної допомоги. 

Громадянину (заявнику) в наданні матеріальної допомоги може бути 
відмовлено у випадках: 

надання заявником документів із виправленням, не завірених належним 
чином. 

ненадання згоди на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та 
майно, необхідну для отримання матеріальної допомоги, а також на обробку 
цих даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 
даних». 

повторне звернення за матеріальною допомогою протягом відповідного 
бюджетного періоду на заявлені цілі, якщо протягом бюджетного періоду 
заявник вже отримував матеріальну допомогу. 



Фінансування матеріальної допомоги здійснюється за рахунок коштів 
міського бюджету на відповідний рік. 

З метою підтримки онкохворих жителів територіальної громади 
передбачено одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 (Пꞌять) тисяч 
гривень на такі види лікування: 

поліхіміотерапія; 
хірургічна  операція; 
комбіноване лікування. 

 Надання даного виду матеріальної допомоги здійснюється на підставі 
звернення онкологічного хворого, до якого додаються наступні документи: 

копія паспорта та ідентифікаційного коду; 
згода заявника на обробку та використання персональних даних 

(заповнюється особисто заявником); 
копія медичного висновку спеціалізованого онкологічного закладу з 

рекомендованим видом лікування в поточному році; 
номер особового рахунку в банку. 
У разі смерті громадянина (заявника), якому була призначена 

матеріальна допомога, грошові кошти не виплачуються членам його родини 
або громадянам, які зобов’язалися поховати померлого, оскільки ця допомога 
вважається адресною та надається безпосередньо особі, яка потребувала 
допомоги.  

 Матеріальна допомога за рахунок міського бюджету не носить 
постійного характеру, не є обов’язковою виплатою, передбаченою діючим 
законодавством України, а є додатковою соціальною допомогою до 
існуючого доходу на вирішення конкретних життєвих обставин.  

 

 


