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УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 П'ятого скликання
Шістнадцята   сесія

РІШЕННЯ
 

21 березня  2008 року                                                                                       №  24

Про затвердження Програми
та Положення про надання 
одноразової грошової матеріальної
допомоги громадянам району

            Відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Чернігівська районна рада ВИРІШИЛА:

	1. Затвердити Програму про надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам району (далі - Програма), що додається.

	2. Затвердити Положення про надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам району (додається).

	3. Затвердити головним розпорядником коштів Програми управління праці та соціального захисту населення Чернігівської райдержадміністрації.

	4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань законності, захисту прав громадян, ветеранів війни та праці, чорнобильців і воїнів - інтернаціоналістів.



Голова  ради 			                                                               В.О.Кошеленко







                                                                                                  Затверджено
                                                                                                  рішення районної ради
                                                                                                   21. 03.2008            № 24

Програма
про надання одноразової грошової
матеріальної допомоги громадянам району
на 2008 - 2010 роки


І. Загальні положення

	Програма про надання адресної одноразової грошової допомоги найменш захищеним громадянам району розроблена відповідно до обласної програми боротьби з бідністю на 2001-2005 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 09.11.2002 № 1 та обласної програми щодо надання одноразової матеріальної допомоги найменш захищеним сім'ям.


ІІ. Мета та завдання Програми

	В окремих випадках за зверненнями громадян району до депутатів районної ради, з метою поліпшення матеріального становища та підвищення рівня соціального захисту, надається одноразова грошова допомога.
	Адресна одноразова грошова допомога надається малозабезпеченим громадянам району: інвалідам, непрацездатним громадянам, багатодітним сім'ям , іншим категоріям при наявності поважних причин.
	До заяви громадян, яким необхідна допомога, що подається на ім'я депутата районної ради, додаються: клопотання сільського (селищного) голови, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідки про склад сім'ї та  доходи, на непрацюючих - довідка з районного центру зайнятості населення.

	
ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

	Адресна одноразова грошова допомога найменш захищеним громадянам району надається з асигнувань, що передбачаються в районному бюджеті на відповідний рік для надання допомоги, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, якщо такі виникають в ході виконання районного бюджету.
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ПОЛОЖЕННЯ
про надання одноразової грошової
матеріальної допомоги громадянам району

І. Загальні положення

	Одноразова грошова матеріальна допомога (далі - допомога) надається з асигнувань, що передбачаються в районному бюджеті на відповідний бюджетний рік для надання допомоги, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, якщо такі виникають в ході виконання районного бюджету.
	Допомога надається малозабезпеченим громадянам району: інвалідам, непрацездатним громадянам, багатодітним сім'ям, іншим категоріям, при наявності причин.


ІІ Порядок надання матеріальної допомоги
за клопотанням депутата районної ради

	1.Одноразова грошова допомога малозабезпеченим громадянам надається депутатами районної ради в межах коштів та загальних напрямків, визначених районною Програмою про надання одноразової грошової допомоги громадянам району на 2008 - 2010 роки.

	2. Право громадян на отримання грошової допомоги та її розмір у кожному конкретному випадку визначається депутатом у сумі до 500 грн. При необхідності кілька депутатів можуть об'єднувати свої суми допомоги одному заявнику.

	3. Підставою для надання грошової допомоги є :
 - особиста заява громадянина на ім'я депутата районної ради ;
 - ксерокопія паспорта заявника ( 1, 2, 11 сторінки );
 - ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду заявника,
 - акт обстеження матеріально - побутових умов проживання заявника, складений місцевою радою та погоджений з депутатом районної ради;
 - довідка з лікувальної установи ( якщо допомога необхідна для лікування );
 - довідка відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації у випадку стихійного лиха.

	4. Подання депутата ( депутатів ) районної ради з визначеною сумою допомоги та пакетом необхідних документів подається до управління праці та соціального захисту населення Чернігівської райдержадміністрації, яке затверджене головним розпорядником  коштів Програми.

	5. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації здійснює виплати через поштові відділення зв'язку та повідомляє про це раду. Поштові витрати враховуються в загальній сумі допомоги.

	6. Грошова допомога громадянину за Програмою надається депутатом районної ради один раз протягом календарного року. 














