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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання адресної матеріальної грошової допомоги
мешканцям міста Одеси


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок надання адресної матеріальної грошової допомоги мешканцям міста Одеси (далі – Положення) визначає механізм, порядок та умови надання адресної матеріальної грошової допомоги                    (далі – матеріальна допомога) як однієї з форм надання соціальних послуг мешканцям міста Одеси, які опинилися у складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати, відповідно до статті 5 Закону України            «Про соціальні послуги». 
1.2. Матеріальна допомога є безповоротною допомогою, яка надається мешканцям міста  Одеси в готівковій або безготівковій формі за рахунок коштів  бюджету міста Одеси в межах витрат, передбачених на ці цілі на відповідний бюджетний період. 
1.3. Матеріальна допомога надається мешканцям міста  Одеси за наказом директора департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, якщо розмір допомоги не перевищує прожитковий мінімум, встановлений законодавством на одну особу в розрахунку на місяць на відповідний бюджетний період, або, якщо допомога в межах Міських цільових соціальних програм встановлена у фіксованому розмірі.    
1.4. Матеріальна допомога надається мешканцям міста  Одеси згідно               з розпорядженням міського голови, якщо розмір допомоги перевищує  прожитковий мінімум, встановлений законодавством на одну особу в розрахунку на місяць на відповідний бюджетний період, та, якщо допомога в межах Міських цільових соціальних програм не встановлена у                   фіксованому розмірі.
1.5. Матеріальна допомога громадянину (заявнику), який зареєстрований і фактично проживає у місті Одесі, надається один раз протягом календарного року. 
1.6. У Положенні терміни вживаються у наступному значенні.
Мешканці міста Одеси – особи, які постійно проживають на території міста  Одеси відповідно до Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання» (які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі), інших нормативно-правових актів України.
Адресна матеріальна грошова допомога – це форма соціальної допомоги, яка надається персонально та безпосередньо  конкретній людині (мешканцю міста Одеси), яка опинилась у складній життєвій ситуації і потребує  конкретної допомоги, має право на неї відповідно до встановлених законом критеріїв і довела це право через надання відповідних документів,                                   в окремих випадках лише одному з членів його сім’ї.     
Складні життєві обставини – обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності або можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті.
Домогосподарство – сукупність мешканців (або один мешканець),                які спільно проживають в одному житловому приміщенні (або його частині), перебувають у родинних стосунках або стосунках свояцтва (не перебувають у будь-яких з цих стосунків або перебувають і в тих, і в інших стосунках),  ведуть спільне господарство, спільно користуються комунальними послугами і послугами з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і які повністю або частково об'єднують та витрачають кошти на оплату вартості цих послуг.

2. ПОРЯДОК  ПРИЗНАЧЕННЯ АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ                   ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

2.1. Підставою для призначення або відмови в наданні матеріальної допомоги є особиста заява громадянина, в окремих випадках – одного                      з членів його сім’ї, про надання йому допомоги у зв’язку з потребою, що виникла внаслідок певних обставин, які він не має можливості самостійно подолати.     
2.2. Рішення про призначення або відмову в наданні матеріальної   допомоги в межах витрат, передбачених Міськими цільовими соціальними програмами на  відповідний бюджетний період, приймається:
- на засіданнях Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси;
- на засіданні робочої групи з надання допомоги інвалідам війни                           I-III  груп,  які брали участь у бойових діях у Республіці Афганістан та на території інших держав, і  сім’ям загиблих (померлих)  учасників бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших держав, які зареєстровані та фактично проживають у м. Одесі;
- на засіданні робочої групи з надання допомоги громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та фактично проживають в місті Одесі;
- на засіданні комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги;
- на особистому прийомі міського голови та його заступників,                           або за їх дорученням.
2.3. Для призначення матеріальної допомоги в межах витрат, передбачених Міськими цільовими соціальними програмами на відповідний бюджетний період, громадяни надають наступні документи:
- особисту заяву громадянина;
- копію паспорта (сторінки 1 і 2, а також сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання);
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копію  посвідчення про право на пільги;
- згоду на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, що необхідна для отримання матеріальної допомоги (додаток 1).
2.4. У залежності від виду матеріальної допомоги додатково додаються:
2.4.1. Для призначення щомісячної стипендії Одеського міського голови ветеранам війни – учасникам оборони/визволення міста Одеси, які брали участь у бойових діях Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, –документи, що підтверджують участь в обороні або визволенні                 міста Одеси.
2.4.2. Для призначення щомісячної муніципальної надбавки до пенсії учасникам Параду Перемоги 1945 року – документи, що підтверджують участь у Параді Перемоги 1945 року.
2.4.3. Для  призначення щомісячної матеріальної допомоги інвалідам  війни  I-III  груп,  які безпосередньо брали участь у бойових діях на території інших держав, і сім’ям загиблих (померлих інвалідів війни), які брали   участь у бойових діях на території інших держав:
- декларацію про доходи та майновий стан особи, яка звернулася за наданням матеріальної допомоги (додаток 2);
- довідку про участь у бойових діях із зазначенням періоду служби і назви держави;
- копію довідки МСЕК (про встановлення групи інвалідності, причини та дати настання інвалідності);
- копію свідоцтва про смерть ветерана війни на території інших держав або повідомлення про його загибель.
2.4.4. Для  призначення щомісячної  матеріальної допомоги дітям-сиротам за списком служби у справах дітей Одеської міської ради:
- копію свідоцтва про народження дитини-сироти;
- копію розпорядження про призначення опіки, піклування над дитиною-сиротою;
- довідку навчального закладу за умови навчання дитини-сироти старше 18 років; 
- копії свідоцтв про смерть батьків або інші документи, які підтверджують статус дитини-сироти.
2.4.5. Для  призначення щомісячної матеріальної допомоги матерям, удовам та дітям працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов’язків, за списком Головного управління внутрішніх справ МВС України в Одеській області:
- копію документа, що посвідчує родинний зв’язок (свідоцтво про народження, реєстрація шлюбу або інші документи, які підтверджують ступень родинного зв’язку);
- довідку навчального закладу за умови навчання дитини                                           старше 18 років; 
- копію свідоцтва про смерть працівника органу внутрішніх справ, загиблого при виконанні службових обов’язків.
2.4.6. Для призначення щомісячної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Одеси – копію рішення Одеської міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Одеси».
2.4.7. Для призначення  щомісячної матеріальної допомоги праведникам народів Світу – документи, що підтверджують категорію праведника народів Світу.
2.4.8. Для призначення щомісячної матеріальної допомоги реабілітованим громадянам згідно зі списком комісії з питань поновлення прав реабілітованих Одеської міської ради – копію посвідчення про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні або інші документи, які підтверджують статус.
2.4.9. Для призначення щомісячної дотації на придбання хлібобулочних виробів:
- довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за формою № 1;
- копію свідоцтва про народження дітей;
- копію медичного висновку про визнання дитиною-інвалідом;
- копію розпорядження про встановлення опіки, піклування над дитиною;
- довідку навчального закладу за умови навчання для дітей-сиріт або дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, старше 18 років; 
- копії свідоцтв про смерть батьків або інші документи, які підтверджують статус дитини-сироти або дитини, яка перебуває під опікою чи піклуванням;
- копію посвідчення багатодітної сім’ї. 
Примітка: після формування окремої справи громадян, вказаних                       у підпунктах 2.4.1-2.4.9, у подальшому для призначення щомісячної матеріальної допомоги в межах видатків, передбачених Міськими цільовими соціальними програмами на відповідний бюджетний період, до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради надається тільки особиста заява зазначеної категорії громадян з продовженням терміну отримання щомісячної матеріальної допомоги на наступний бюджетний період часу та оновлюється декларація громадянами, вказаними у підпункті 2.4.3.  
2.4.10. Для призначення одноразової матеріальної допомоги                   (на вирішення соціально-побутових проблем) ветеранам війни на території інших держав, сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни на території інших держав:
- декларацію про доходи та майновий стан особи, яка звернулась за наданням матеріальної допомоги (додаток 2);
- довідку про участь у бойових діях із зазначенням періоду служби і назви держави;
- копію довідки МСЕК  (про встановлення групи інвалідності, причини та дати настання інвалідності);
- копію свідоцтва про смерть ветерана війни на території інших держав або повідомлення про його загибель;
- інші документи, що підтверджують складні життєві обставини та необхідність в отриманні матеріальної допомоги, або документи із зазначенням конкретних соціально-побутових проблем, для вирішення яких звертається заявник. 
2.4.11. Для призначення одноразової матеріальної допомоги або відшкодування витрат на санаторно-курортні путівки ветеранам війни –довідку  форми № 070/о.
2.4.12. Для призначення одноразової матеріальної допомоги  ветеранам війни на  придбання газового обладнання та побутової техніки:
- довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за формою № 1;
- висновок про технічний стан наявної побутової техніки або газового обладнання;
- декларацію про доходи та майновий стан особи, яка звернулась за наданням матеріальної допомоги (додаток 2).
2.4.13. Для призначення одноразової матеріальної допомоги на слухопротезування, забезпечення засобами реабілітації (слуховими апаратами):
2.4.13.1. Громадяни пільгових категорій (ветерани війни (інваліди війни, учасники бойових дій та учасники війни):
- копію аудіограми, висновок сурдолога із зазначенням типу рекомендованого слухового апарата (рецепт), рахунок;
- декларацію про доходи та майновий стан особи, яка звернулась за наданням матеріальної допомоги (додаток 2).
2.4.13.2. Підопічні структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, малозабезпечені громадяни та громадяни пільгових категорій:
- довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за формою № 1;
- довідку про розмір пенсії особи, яка отримує пенсію в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців, та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України в  Одеській  області за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення; 
- довідки про доходи членів сім’ї (домогосподарства) за останні                          6 місяців, що передують місяцю звернення (з місця роботи, навчання, Центру зайнятості – для непрацюючих, з податкової інспекції – для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю,  та ін.);
- копію аудіограми, висновок сурдолога із зазначенням типу рекомендованого слухового апарата (рецепт), рахунок.
2.4.14. Для призначення одноразової матеріальної допомоги, здійснення оздоровчих заходів та надання одноразової матеріальної допомоги на придбання медикаментів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдів загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, за списками добровільного товариства Всеукраїнського громадського об’єднання «Союз-Чорнобиль України» та Одеської обласної громадської організації «Асоціація вдови Чорнобиля», а також за особистими зверненнями громадян:
- декларацію про доходи та майновий стан особи, яка звернулась за наданням матеріальної допомоги (додаток 2);
- довідку з лікувального закладу, у тому числі з кабінетів медико-соціальної допомоги про призначення лікування (із зазначенням медичної установи, яка призначає або призначала лікування), рахунки або чеки                          (із зазначенням конкретного переліку найменування медичних інструментів, ліків, медичних послуг, імплантів тощо), що підтверджують обсяг витрат.
2.4.15. Для призначення одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг:
- довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за формою № 1;
- довідку про розмір пенсії особи, яка отримує пенсію в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців, та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України в  Одеській  області за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення; 
- довідки про доходи членів сім’ї (домогосподарства) за останні                          6 місяців, що передують місяцю звернення, які зареєстровані та мешкають за даною адресою (з місця роботи, навчання, Центру зайнятості – для непрацюючих, з податкової інспекції – для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, та ін.);
- довідки про розмір заборгованості з підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг станом на 1 січня поточного року;
- повідомлення про призначення або відмову в призначенні державної субсидії;
- інші документи, що підтверджують складні життєві обставини, внаслідок яких неможливо своєчасно і в повному обсязі сплачувати за житлово-комунальні послуги  (медична довідка про хворобу, довідка про смерть члена сім’ї та ін.).


2.4.16. Для призначення одноразової  матеріальної допомоги на оперативне лікування на очах:
- довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за формою № 1;
- довідку про розмір пенсії особи, яка отримує пенсію в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців, та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській  області за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення; 
- довідки про доходи членів сім’ї (домогосподарства) за останні                          6 місяців, що передують місяцю звернення (з місця роботи, навчання, Центру зайнятості – для непрацюючих, з податкової інспекції – для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, та ін.);
- копію висновку лікувального закладу (із зазначенням медичної установи, яка призначає або призначала лікування з підписом та печаткою) про необхідність  або проведення оперативного лікування на очах та рахунки або чеки (із зазначенням конкретного переліку найменування медичних інструментів, ліків, медичних послуг, імплантів тощо), що підтверджують обсяг витрат для проведення або проведеної операції на очах. 
2.4.17. Для призначення одноразової матеріальної допомоги на надання послуг зі стоматологічної допомоги і зубопротезування:
- довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за формою № 1;
- довідку про розмір пенсії особи, яка отримує пенсію в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців, та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській  області за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення; 
- довідки про доходи членів сім’ї (домогосподарства) за останні                          6 місяців, що передують місяцю звернення (з місця роботи, навчання, Центру зайнятості – для непрацюючих, з податкової інспекції – для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю,  та ін.);
- медичний  висновок (із зазначенням медичного закладу, який призначає або проводив стоматологічну допомогу, зубопротезування з підписом та печаткою) про необхідність проведення або проведеного  зубопротезування, стоматологічної допомоги, рахунок (із зазначенням конкретного переліку найменування медичних інструментів, ліків, протезів, медичних послуг тощо) для проведення або проведеного зубопротезування, стоматологічної допомоги.  
2.4.18. Для призначення одноразової матеріальної допомоги на компенсацію коштів, витрачених на поховання:
- довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за формою № 1;
- довідку про розмір пенсії особи, яка отримує пенсію в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців, та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській  області за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення; 
- довідки про доходи членів сім’ї (домогосподарства) за останні                          6 місяців, що передують місяцю звернення (з місця роботи, навчання, Центру зайнятості – для непрацюючих, з податкової інспекції – для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, та ін.);
- копію свідоцтва про смерть;
- фінансові документи (оригінали або копії), які підтверджують витрати на проведення ритуальних послуг.   
2.4.19.  Для призначення одноразової матеріальної допомоги у зв’язку з пожежею житла:
- довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за формою № 1;
- акт пожежної інспекції про пожежу та понесені збитки.
2.4.20. Для призначення одноразової матеріальної допомоги в особливих випадках:
- довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за формою № 1;
- довідку про розмір пенсії особи, яка отримує пенсію в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців, та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській  області за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення; 
- довідки про доходи членів сім’ї (домогосподарства) за останні                          6 місяців, що передують місяцю звернення (з місця роботи, навчання, Центру зайнятості – для непрацюючих, з податкової інспекції – для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, та ін.);
- копію медичного документа з лікувальних закладів (із зазначенням медичної установи, яка призначає або призначала лікування, з підписом та печаткою), у тому числі з кабінетів медико-соціальної допомоги,  висновок департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради – у разі необхідності проведення високовартісного лікування, рахунки або чеки (із зазначенням конкретного переліку найменування медичних інструментів, ліків, медичних послуг, імплантів тощо);
- інші документи, що підтверджують складні життєві обставини та  необхідність в отриманні матеріальної допомоги.
2.4.21. Для призначення одноразової матеріальної допомоги дітям з багатодітних сімей, які перебувають на обліку в КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів                         міста Одеси:
- довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за формою № 1;
-  копію свідоцтва про народження дитини (дітей);
- копію посвідчення багатодітної сім’ї. 
2.4.22. Для призначення одноразової матеріальної допомоги дітям-інвалідам, які перебувають на обліку в КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів                      міста Одеси:
- довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за формою № 1;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- копію медичного висновку про визнання дитиною-інвалідом.
Примітка: після формування окремої справи громадян, вказаних                         у підпунктах 2.4.10,  2.4.14,   2.4.21,   2.4.22,  у подальшому  для  призначення одноразової матеріальної допомоги в межах видатків, передбачених Міськими цільовими соціальними програмами на відповідний бюджетний період, до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради надається тільки особиста заява зазначеної категорії громадян про призначення одноразової матеріальної допомоги у бюджетному періоді та оновлюється декларація громадянами, вказаними у підпунктах 2.4.10, 2.4.14.  
2.5. Для громадян, які втратили документи внаслідок стихійного лиха, пожежі та в інших випадках, Піклувальна рада департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради приймає рішення за кожним окремим випадком. 
2.6. Розгляд заяв  здійснюється  за умови надання заявником всіх документів, передбачених у розділі 2 Положення, крім випадків, коли документи не можуть бути надані з поважних причин.
2.7. Попередній розгляд звернень мешканців міста Одеси з питань надання матеріальної допомоги здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
2.8. Матеріали справ для розгляду заяв Піклувальною радою готуються КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси або Одеським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
2.9. КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси або Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом десяти днів з дня отримання заяви від департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради:
2.9.1. Уточнюють обставини, які спонукали заявника звернутися за матеріальною допомогою. 
2.9.2. Перевіряють достовірність інформації, викладеної ним в заяві та наданих документах. 
2.9.3. Складають акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника за встановленою формою (додаток 3).
2.9.4. Подають матеріали справи для розгляду на засіданнях Колегіальних органів, які передбачені у підпункті 2.2 Положення, для подальшого розгляду та прийняття відповідних рішень.  
2.10. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про призначення матеріальної допомоги надсилається письмова відповідь заявнику.


3. РОЗМІР АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

3.1. Розмір матеріальної допомоги визначається на підставі наданих документів про обсяги необхідних витрат з урахуванням соціального статусу заявника, його майнового та сімейного стану або затверджується, якщо встановлений фіксований розмір допомоги.   
3.2.  Максимальний розмір призначеної матеріальної допомоги не може перевищувати:
3.2.1. За рішенням Піклувальної ради – 10 прожиткових мінімумів, встановлених законодавством на одну особу в розрахунку на місяць.
3.2.2. За рішенням міського голови на особистому прийомі  –                          50 прожиткових  мінімумів, встановлених законодавством на одну особу в розрахунку на місяць.         

4. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В НАДАННІ АДРЕСНОЇ                              МАТЕРІАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

4.1. Підставою для відмови заявнику в наданні матеріальної                        допомоги є: 
4.1.1. Ненадання письмової згоди на збір інформації щодо свого матеріального стану заявником, кимось із членів його сім’ї  або кимось із осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом з ним. 
4.1.2. Неможливість, перешкоджання або відмова від проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника, членів його сім’ї або осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, внаслідок чого неможливо скласти акт обстеження, передбачений підпунктом 2.9.3 Положення, або неможливо встановити джерело їх доходів.
4.1.3. Подання заявником у заяві або декларації недостовірної або неповної інформації щодо себе, членів своєї сім’ї або осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом з ним. 
4.1.4. Наявність у непрацездатного заявника повнолітніх дітей, які відповідно до частини ІІ статті 51 Конституції України мають обов'язок піклуватися про своїх непрацездатних батьків.
4.1.5. Якщо заявник, член його сім’ї або будь-хто із осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом з ним, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням матеріальної допомоги:
- здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо на суму, яка на час звернення перевищує          10-кратну величину прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу                     на місяць; 
- оплатив послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку тощо (крім житлово-комунальних послуг у межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності для зазначених осіб) на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на місяць. 
4.1.6. Якщо після отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів бюджету міста Одеси заявник протягом календарного року повторно звернувся за матеріальною допомогою.   
4.1.7. Якщо протягом календарного року матеріальну допомогу вже отримав хтось із членів сім’ї заявника, або хтось із осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним. 
4.1.8. Якщо заявник, хтось із членів його сім’ї або хтось із осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, відмовляються виконувати рекомендації департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради щодо збору і подачі документів для отримання адресних державних соціальних допомог (у тому числі житлових субсидій), на які ці особи мають право згідно з чинним законодавством України.
4.1.9 Якщо заявник, хтось із членів його сім’ї або хтось із осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, раніше вже отримували матеріальну допомогу на заявлені цілі.
4.1.10. Якщо заявник, хтось із членів його сім’ї або хтось із осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, використали раніше призначену матеріальну допомогу не за призначенням.
4.1.11. Якщо середньомісячний дохід на члена домогосподарства, в якому проживає заявник, за попередні шість місяців, що передують зверненню за матеріальною допомогою, перевищує суму, що дорівнює подвійному розміру прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на одну особу в розрахунку на місяць, на день звернення.
4.1.12. Якщо заявник звернувся із заявою про відмову від матеріальної допомоги. 
4.1.13. Смерть заявника. 
4.2. Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника можливо вносити пропозиції щодо надання матеріальної допомоги навіть у разі наявності умов, зазначених у  підпункті 4.1 Положення. 
4.3. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про відмову в наданні матеріальної допомоги надсилається письмова відповідь заявнику.
4.4. Рішення про відмову в наданні матеріальної допомоги може бути оскаржене заявником у порядку, встановленому законодавством. 




Керуюча справами 							         О. Оніщенко
Додаток 1
до Положення 



Одеському міському голові 

Директору департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради 
   
       ________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
					          _______________________________________________________
       ________________________________________
(адреса)
					          _______________________________________________________
       ________________________________________
(телефон, код  парадної)
                                                          


Згода


Я, __________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)
надаю згоду на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно,  необхідну для отримання матеріальної грошової допомоги, а також на обробку моїх (наших) персональних даних у Базі персональних даних  Одеської міської ради та її виконавчих органів відповідно до вимог Закону України                               від 01.06.2010 року № 2297-VІ «Про захист персональних даних». 
Забороняю надавати інформацію третім особам без моєї згоди.



  «___»__________20___рік                                          ________________________                                         
                                 (дата)                                                                                                                                     (підпис заявника) 
		






Додаток 2
до Положення 



Д Е К Л А Р А Ц І Я
про  доходи та майновий стан особи, яка звернулась за наданням                                матеріальної допомоги


Розділ 1. Загальні відомості 
1. _________________________________________________________________________
                                                        прізвище, ім'я, по батькові заявника
2. Місце проживання: ________________________________________________________ 
                                                                           (поштовий індекс,  населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира, телефон) 
2. Місце   реєстрації:  ________________________________________________________                                                                                                   
                                                                           (поштовий індекс,  населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира) 
3. Соціальний статус: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        (інвалід війни, учасник бойових дій, ветеран війни, ветеран праці, член сім’ї загиблого (померлого) учасника війни, пенсіонер, 
                  багатодітна родина, ліквідатор ЧАЕС, постраждалий внаслідок ЧАЕС та інші соціальні статуси та категорії)  
4. Паспорт серії _____ № __________, виданий____________________________________
ідентифікаційний номер _______________________________________________________
5. Особи, зареєстровані (проживаючі) у житловому приміщенні/будинку, особи та члени їх сімей, що проживають окремо (дружина, чоловік, діти) 
Прізвище, ім'я, по батькові 
Ступінь родинного 
зв'язку 
Дата народження
Вид діяльності 
(працездатні, працюючі, не працюючі)  за соціальною ознакою (пенсіонер, інвалід та ін.) 
Примітки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















Розділ II. Усі види доходів осіб, зареєстрованих (проживаючих) у житловому приміщенні/будинку станом на «______» ________________ 20____р. 
Прізвище, ініціали
Відомості про доходи

Вид доходу (розмір пенсії, державної соціальної допомоги, заробітної плати, інші прибутки)  
Розмір доходу
Джерело доходу
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я, __________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)
несу повну відповідальність за надання інформації при заповненні декларації про доходи та майновий стан,  усвідомлюю, що в разі подання мною неповних чи недостовірних відомостей може бути відмовлено в призначенні матеріальної допомоги. 


  ____________________________________                                                   ________________________                                                                       
                             (підпис заявника)

    






























Додаток 3
до Положення 

«_____»___________20____р.

А к т
обстеження матеріально-побутових умов проживання  особи,
яка звертається за матеріальною грошовою допомогою
(складається за згодою громадянина)

Мною (нами), _____________________________________________________________ 
                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові робітника установи, яка проводить обстеження)
_______________________________________________________________________________________, (найменування установи)
проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання__________________________________________________________________________________________________________________________________ «_____»    _____________         ____р.
(прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                                                  (дата народження)
_______________________________________________________________________________________
(адреса проживання, індекс, телефон)
За наслідками обстеження встановлено наступне:
1. Заявник звернувся за матеріальною грошовою допомогою на 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Заявник має статус (категорію) _____________________________________________
3. Розмір доходів заявника (на місяць)   _________________________ грн ______ коп.
4. Заявник (підкреслити): не має жодних доходів  або  встановити джерело доходів неможливо.
5. Сімейний стан ________, разом із заявником зареєстровані і фактично проживають:
Прізвище, ім'я, по батькові
Ступінь
родинного зв’язку
Дата народження
Статус
Дохід
1.




2.




3.




4.




5.





6. Сукупний прибуток (на місяць)_____________________________грн ______ коп.
7. Заявник має повнолітніх дітей, які проживають окремо:
Прізвище, ім'я, по батькові
Ступінь
родинного зв’язку
Дата народження
Адреса проживання
Дохід
1.




2.




3.





8. Додаткова інформація про дітей: __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Умови проживання (підкреслити): квартира державна (ізольована, комунальна), кооперативна, приватизована, неприватизована, приватний будинок, поверх _______, кількість кімнат _____________.
10. Наявні комунальні зручності (підкреслити): ванна, санвузол, центральне опалення, ліфт, пічне опалення, індивідуальне газове опалення, центральне водопостачання, без комунальних зручностей.
11. Додаткова інформація про умови проживання:______________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Узагальнена оцінка матеріальної забезпеченості (підкреслити): висока, середня, низька.
13. Заявник має пільгу _____% по сплаті за житлово-комунальні послуги.
14. Заявник (підкреслити) користується/не користується субсидією.
15. Заявник (підкреслити) має/не має заборгованості по сплаті за житлово-комунальні послуги.
16. Заявник має потребу в:   ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17. Перебуває (не перебуває) на обліку у відділенні______________________________
                                                                                    (вказати назву відділення, в якому особа знаходиться (підлягає) на обслуговуванні)
КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) _____________________ району м. Одеси» з_______________________р.
18. Інформація про види та об’єми отриманої допомоги у  20 ____ р.   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19. Висновки та пропозиції комісії: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З актом ознайомлений     _______________________________                          _________________             
                                                                                            (ПІБ)				                                         (підпис)

Підписи членів комісії: 	______________	_____________	_________________
                                                                                  (посада)                                     (підпис)                                     (прізвище, ініціали)

                                 		______________	_____________	_________________
                                                                                 (посада)                                     (підпис)                                     (прізвище, ініціали)
	
______________	_____________	_________________
         				           (посада)                                     (підпис)                                     (прізвище, ініціали)
М.П.

