
                                    
 
 
 
 
                                              

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
Від 09.06.2022 р. № 65 
 
Про внесення змін до «Комплексної 
програми соціального захисту  
населення на 2022 рік».  
 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та враховуючи оголошення воєнного стану 

  
ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни до «Комплексної  програми соціального захисту 

населення на 2022 рік», а саме: 
додати до основних завдань програми:  
  - Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до 

двох мінімальних заробітних плат (станом на 1 ciчня поточного року) надається сім’ям 
громадян (громадянам), що зареєстровані та фактично проживають на території Заводської 
територіальної громади, мобілізовані до Збройних сил України для захисту України від 
збройної aгpecіï російської федерації та які безпосередньо перебувають на території, на яких 
ведуться активні бойові дії. 

2. Затвердити окреме Положення (додається), що випливає з відповідних змін. 
3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття. 
 
 
 
 
 
 

       Міський голова                                                       Віталій СИДОРЕНКО 
 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету   
Заводської міської ради від   
09.06.2022 року №65 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання одноразової   матеріальної   допомоги   для вирішення соціально-побутових 
питань сім’ям громадян (громадянам), які захищають Україну від збройної агресії                               

російської федерації 

1. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до двох 
мінімальних заробітних плат (станом на 1 ciчня поточного року) надається сім’ям громадян 
(громадянам), що зареєстровані та фактично проживають на території Заводської 
територіальної громади,  мобілізовані до 3бройних сил України для захисту України від 
збройної aгpecіï російської федерації та які безпосередньо перебувають на території, на яких 
ведуться активні бойові дії. 

Зазначена допомога надається: 

- дружині/чоловікові мобілізованого; 

- у разi не створення мобілізованим своєї сім’ї — його батькові або матері; 

- у разi відсутності сім’ї та батьків — безпосередньо мобілізованому громадянину. 

2. Допомога надається за зверненням вищезазначених осіб. 

3. Для отримання зазначеної допомоги подаються документи:                                                                                    

- заява на ім’я міського голови від одного з членів сім’ї  (безпосередньо громадянина); 

- копія паспорту та ідентифікаційного коду заявника; 

- копія свідоцтва про шлюб; 

- копія свідоцтва про народження (за необхідності); 

- довідка з підрозділу територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки, про те,  що  член  сім’ї (громадянин) є дійсно  мобілізованим відповідно до указу 
Президента України; 

- довідка за підписом командира частини, яка здійснює бойові дії проти військової 
агресії російської федерації. 

4. Заява та подані документи  розглядаються виконавчим комітетом Заводської 
міської ради, про що виноситься відповідне рішення. 

 

 

 

Секретар ради                                                           Лариса МАЩЕНКО 


