
До заяви про надання допомоги додаються такі документи:
- копія документа, що посвідчує особу заявника або уповноваженого члена 

сім'ї;
-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника або 

уповноваженого члена сім'ї;
- довідка про склад сім'ї;
- копія документа, що надає право на пільги (при наявності пільг);
- довідка про доходи усіх членів сім'ї протягом не менше шести останніх 

місяців;
- реквізити банківського рахунку заявника

        - виписка( довідка)  про захворювання від сімейного лікаря

До поняття складна життєва (непередбачувана) ситуація належить:
- пожежа, повінь та інше стихійне лихо, внаслідок якого завдано збитку 

житлу, майну потерпілого або його здоров'ю;
- аварійні ситуації житлово-комунальної системи;
- дорожньо-транспортні пригоди, які можуть призвести до створення 

загрози безпечної життєдіяльності заявника та інших громадян;
- тяжка, протягом тривалого періоду хвороба, оперативне медичне 

лікування, яке вимагає значних фінансових затрат або виїзду на лікування до 
іншої області (держави), придбання ліків;

- смерть працездатних непрацюючих осіб;
- інші непередбачені надзвичайні обставини.

  До заяви про надання допомоги додаються такі документи:
- копія документа, що посвідчує особу заявника або уповноваженого члена 

сім'ї;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника або 

уповноваженого члена сім'ї;
- довідка про склад сім'ї;
- копія документа, що надає право на пільги (при наявності пільг);
- довідка про доходи усіх членів сім'ї протягом не менше шести останніх 

місяців;
- реквізити банківського рахунку заявника

Для розгляду питання про надання допомоги на:
- лікування або медичну операцію, додати довідку або копію довідки 

медичного закладу, рахунки про оплату медичної операції;
- на компенсацію збитку від пожежі - копію акта пожежної частини про 
пожежу;

 інші документи, що підтверджують непередбачувану ситуацію.

У разі смерті члена сім'ї, який на день смерті ніде не працював: 
- свідоцтво про смерть (копія);
- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть 

для отримання допомоги на поховання (оригінал );



- довідка з пенсійного фонду про те, що померла особа не перебувала на 
обліку;

- довідка з центру зайнятості про, те що померла особа не перебувала на 
обліку;

- довідка, яка містить наступну інформацію:
- де проживала померла особа;
- про те, що померла особа не працювала на день смерті;
- хто займався поховання померлої особи;
-копія паспорта та ідентифікаційного коду особи, яка займалася 

похованням;
- реквізити банківського рахунку заявника.
 
 Документи, які додаються до заяви, повинні  бути датовані роком 

звернення за матеріальною допомогою.
 Заявник і посадові особи організацій, які видали необхідні документи для 

надання матеріальної допомоги несуть персональну  відповідальність за 
достовірність  даних відповідно до чинного законодавства України.

 Заява реєструється у відділі організаційної роботи виконавчого комітету 
Стрийської міської ради Стрийського району і розглядається міським головою, 
в разі його відсутності, його заступниками, керуючим справами виконкому 
Стрийської міської ради Стрийського району.

 Питання про надання матеріальної допомоги може бути ініційоване 
клопотаннями депутатів Стрийської міської ради Стрийського району. До 
клопотань  акти обстеження не складаються.

РОЗМІР НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
 Розмір грошової виплати встановити в межах від 50-100% прожиткового 

мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць станом на 01 січня поточного 
року.

 На часткове відшкодування проведених дороговартісних медичних 
операцій (кардіологія, заміна суглобів тощо) до 15 тис. грн.

 Для учасників бойових дій у зоні антитерористичної операції (ООС) і 
учасників добровольчих батальйонів, які мають довідку про безпосередню 
участь в зоні АТО (ООС) (надалі – учасники АТО (ООС), які зареєстровані і 
проживають на території Стрийської територіальної громади одноразово – 2,0 
тис. грн;

 На часткове відшкодування витрат на поховання непрацездатних 
громадян, у розмірі 2,0 тис. грн. (Постанова Кабінету  Міністрів України № 637 
від 25.07.1997р., із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №109 від 
30.01.2019р.)

 В особливих випадках при надзвичайних обставинах (пожежа, повінь 
тощо) - до 20 тис. грн;

 У випадку, якщо питання стосується первинно виявлених онкохворих 
громадян, то розмір грошової виплати - до 20 тис. грн.


