
 

Сумська міська рада
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 16.01.2017 № 6

Про  затвердження  Положення  про
розмір  та  порядок  виплати
щомісячної  тимчасової  грошової
компенсації постраждалим сім’ям для
покриття  ними  витрат  на
проживання  та  одноразової
матеріальної  допомоги  для
вирішення  соціально-побутових
питань 

З  метою  забезпечення  соціального  захисту  сімей,  що  постраждали
внаслідок вибуху, який стався 03 січня 2017 року у будинку № 24 по вулиці
Металургів  м.  Суми,  шляхом отримання ними матеріальної  допомоги  для
вирішення соціально – побутових питань та тимчасової грошової компенсації
для  покриття  витрат  на  проживання,  враховуючи  рішення  виконавчого
комітету Сумської міської ради від 05.01.2017 № 1 «Про ліквідацію наслідків
надзвичайної  ситуації  місцевого  рівня,  яка  виникла  03.01.2017  по
вул.  Металургів,  24  у  м.  Суми»,  відповідно  до  пункту  20  частини  другої
статті 19, підпункту 1 частини другої статті 84 Кодексу цивільного захисту
України,  керуючись  частиною  першою  статті  52  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської
ради

ВИРІШИВ:

1.  Затвердити Положення про розмір та порядок виплати щомісячної
тимчасової  грошової компенсації  постраждалим сім’ям для покриття ними
витрат на проживання та одноразової матеріальної допомоги для вирішення
соціально-побутових питань згідно з додатком до даного рішення.

2.  Департаменту  фінансів,  економіки  та  інвестицій  Сумської  міської
ради  (Липова  С.А.)  забезпечити  фінансування  видатків,  необхідних  для
виконання зазначеного рішення, відповідно до рішення виконавчого комітету
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Сумської  міської  ради про виділення коштів  з  резервного фонду міського
бюджету.

3. Дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття. 

4. Організацію  виконання  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Дмітрєвскую А.І. 
 

Міський голова О.М. Лисенко

Масік 60-44-46 ________________________________________________________________ 

Розіслати: Дмітрєвскій А.І., Масік Т.О., Липовій С.А.
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                                                                        Додаток
                                                                           до рішення виконавчого комітету

    від 16.01.2017  № 6

    ЗАТВЕРДЖЕНО:
    рішення виконавчого комітету
    від  16.01.2017  № 6

Положення 
про розмір та порядок виплати щомісячної тимчасової грошової
компенсації постраждалим сім’ям для покриття ними витрат на

проживання та одноразової матеріальної допомоги для вирішення
соціально-побутових питань 

1. Це  Положення  визначає  розмір,  умови  та  порядок  виплати
щомісячної  тимчасової  грошової  компенсації  постраждалим  сім’ям  для
покриття ними витрат на проживання та одноразової матеріальної допомоги
для вирішення соціально-побутових питань.

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:

2.1. Постраждала сім’я – коло осіб, які на момент вибуху, що стався
03 січня 2017 року проживали разом та мали зареєстроване місце проживання
у відповідній квартирі за адресою: місто Суми, вул. Металургів, буд. 24, що
підтверджено відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення Сумської  міської  ради у  довідці  про визнання  відповідної  сім’ї
постраждалою,  за  формою,  що  є  додатком  до  даного  Положення,  в  тому
числі ті особи, які за рішенням комісії по розгляду заяв громадян з питань
призначення соціальної  допомоги  та прийняттю рішень про включення до
Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру  осіб,  які  мають  право  на
пільги,  інформації  про  адресу  фактичного  місця  проживання  пільговика
(надалі  –  комісія)  користувались  пільгами або  орендували  житло  згідно  з
договором оренди, за вищезазначеною адресою та за виключенням осіб щодо
яких за рішенням комісії не було враховано їх дохід при визначенні права на
субсидію у відповідній квартирі за вищезазначеною адресою. 

2.2. Грошова компенсація – щомісячна тимчасова грошова виплата, що
здійснюється  за  рахунок  коштів  резервного  фонду  міського  бюджету  та
спрямовується на покриття витрат на проживання для постраждалих сімей
відповідно до вимог цього Положення. 

2.3. Одноразова  матеріальна  допомога  для  вирішення  соціально-
побутових  питань  –  разова  грошова  виплата,  що здійснюється  за  рахунок
коштів резервного фонду міського бюджету та спрямовується на вирішення
соціально – побутових питань постраждалої сім’ї. 
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2.4. Уповноважений представник  постраждалої  сім’ї  –  особа,  яка  на
момент вибуху, що стався 03 січня 2017 року проживала однією сім’єю та
мала  зареєстроване  місце  проживання  у  відповідній  квартирі  за  адресою:
місто Суми,  вул.  Металургів,  буд.  24,  що підтверджено відділом з питань
надзвичайних  ситуацій  та  цивільного  захисту  населення  Сумської  міської
ради у довідці про визнання відповідної сім’ї постраждалою, в тому числі та
особа,  яка  за  рішенням  комісії  по  розгляду  заяв  громадян  з  питань
призначення соціальної  допомоги  та прийняттю рішень про включення до
Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру  осіб,  які  мають  право  на
пільги,  інформації  про  адресу  фактичного  місця  проживання  пільговика
(надалі  –  комісія)  користувалась  пільгою  або  орендували  житло  згідно  з
договором  оренди,  за  вищезазначеною  адресою та  за  виключенням  особи
щодо якої  за  рішенням комісії  не було враховано їх дохід при визначенні
права  на  субсидію у  відповідній  квартирі  за  вищезазначеною адресою,  та
щодо якої інші члени постраждалої сім’ї  надали письмову згоду довільної
форми  про  перерахування  їй  грошової  компенсації  та/або  одноразової
матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, а також
особа,  яка  відповідно  до  вимог  цього  Положення  є  одноосібним  членом
постраждалої сім’ї.

 
3. Право  на  отримання  грошової  компенсації  та  одноразової

матеріальної  допомоги  для  вирішення  соціально-побутових  питань  має
уповноважений представник постраждалої сім’ї.

4. Визначення  права  на  отримання грошової  компенсації,  її  розміру,
можливості призначення та виплати одноразової матеріальної допомоги для
вирішення  соціально-побутових  питань  та  інші  права  головного
розпорядника бюджетних коштів здійснює департамент соціального захисту
населення Сумської міської ради. 

5. Для  визначення  права  на  отримання  грошової  компенсації
уповноважений  представник  постраждалої  сім’ї  одноразово  надає  до
департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради наступні
документи:

- власноручно  заповнену  заяву,  встановленої  форми,  на  виплату
грошової компенсації;

- копію  паспорту  або  за  його  відсутності  іншого  документу,  що
посвідчує особу з пред’явленням оригіналу на кожного члена постраждалої
сім’ї;

- копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків з
пред’явленням  оригіналу  (крім  осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків  та  повідомили про це  відповідному органу  державної  податкової
служби і мають відмітку в паспорті) на кожного члена постраждалої сім’ї;
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- довідку,  видану  відділом  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та
цивільного  захисту  населення  Сумської  міської  ради,  про  визнання  сім’ї
постраждалою, за формою, що є додатком до даного Положення;

- власноручно написані кожним членом постраждалої сім’ї письмові
згоди  про  погодження  питання  щодо  можливості  призначення  та
перерахування  грошової  компенсації  уповноваженому  представнику
постраждалої сім’ї;

- номер рахунку, відкритий в уповноваженій банківській установі на
уповноваженого представника постраждалої сім’ї.

6. Для  визначення  права  на  отримання  одноразової  матеріальної
допомоги  для  вирішення  соціально-побутових  питань  уповноважений
представник постраждалої сім’ї надає до департаменту соціального захисту
населення Сумської міської ради наступні документи:

- власноручно  заповнену  заяву,  встановленої  форми,  на  виплату
одноразової  матеріальної  допомоги  для  вирішення  соціально-побутових
питань;

- копії  паспорту  або  за  його  відсутності  іншого  документу,  що
посвідчує особу з пред’явленням оригіналу на кожного члена постраждалої
сім’ї;

- копію реєстраційного  номеру  облікової  картки  платника  податків  з
пред’явленням  оригіналу  (крім  осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків  та  повідомили про це  відповідному органу  державної  податкової
служби і мають відмітку в паспорті) на кожного члена постраждалої сім’ї;

- довідку,  видану  відділом  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та
цивільного  захисту  населення  Сумської  міської  ради,  про  визнання  сім’ї
постраждалою, за формою, що є додатком до даного Положення;

- звернення (заява) на ім’я голови комісії з питань надання матеріальної
допомоги громадянам міста, які опинилися в складних життєвих обставинах,
в якій уповноважений представник постраждалої сім’ї вказує на обставини,
що  спонукали  до  звернення  за  отриманням  одноразової  матеріальної
допомоги  для  вирішення  соціально-побутових  питань  у  розмірі,  що
перевищує, встановлений у пункті 10 цього Положення та документів,  які
підтверджують вказані обставини (за наявності підстав);

- власноручно  написані  кожним  членом  постраждалої  сім’ї  письмові
згоди  про  погодження  питання  щодо  можливості  призначення  та
перерахування одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально-
побутових питань уповноваженому представнику постраждалої сім’ї;

- номер рахунку,  відкритий в  уповноваженій  банківській  установі  на
уповноваженого представника постраждалої сім’ї.

7. Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
визначає  право  щодо  можливості  виплати  уповноваженому  представнику
постраждалої  сім’ї  грошової  компенсації  та/або  одноразової  матеріальної
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допомоги для  вирішення соціально-побутових  питань  протягом 3  робочих
днів з моменту отримання всіх документів, наявність щодо яких визначена
умовами  даного  Положення.  У  разі,  коли  для  отримання  одноразової
матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань необхідне
відповідне  рішення  комісії  з  питань  надання  матеріальної  допомоги
громадянам міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, тоді строк
розгляду  питання  надання  допомоги  подовжується  до  розгляду  цього
питання на засіданні комісії.

8. Грошова  компенсація  надається  з  місяця  подання  уповноваженим
представником  постраждалої  сім’ї  всіх  необхідних  документів  та
виплачується  щомісяця  до  1  числа  місяця,  за  який  надається  грошова
компенсація.

Постраждала  сім’я,  яка  до  надання  грошової  компенсації  мешкала в
готелі, набуває право на отримання грошової компенсації з дня наступного за
днем виселення з готелю.

Одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових
питань виплачується один раз, за винятком випадку, передбаченого в абзаці
другому пункту 10 цього Порядку, коли матеріальна допомога для вирішення
соціально-побутових  питань  у  збільшеному  розмірі  може  бути  виплачена
окремо  після  подання  уповноваженим  представником  постраждалої  сім’ї
документів, передбачених у абзаці шостому пункту 6 цього Порядку.

9. Розмір  грошової  компенсації  визначається  департаментом
соціального  захисту  населення  Сумської  міської  ради  у  кожному
конкретному  випадку  з  розрахунку  кількості  осіб,  які  входять  до  складу
постраждалої сім’ї, зокрема:

- для постраждалої  сім’ї,  до складу якої  входять від однієї  до двох
осіб – 2 000 грн. щомісяця;

-  для  постраждалої  сім’ї,  до  складу  якої  входять  від  трьох  до
чотирьох осіб – 2 700 грн. щомісяця;

- для постраждалої сім’ї, до складу якої входять понад чотири особи –
3 500 грн. щомісяця.

За  наявності  обставин,  що  обумовлені  абзацом  другим  пункту  8
цього  Положення,  грошова  компенсація  надається  в  розмірі,  визначеному
пропорційно календарним дням місяця, в якому постраждала сім’я має право
на отримання грошової компенсації. 

10. Розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових
питань  складає  0,5  від  мінімальної  заробітної  плати  на  кожного  члена
постраждалої сім’ї. 

Розмір  матеріальної  допомоги  для  вирішення  соціально-побутових
питань  може  бути  збільшено  за  рішенням  комісії  з  питань  надання
матеріальної допомоги громадянам міста, які опинилися в складних життєвих
обставинах, однак не може перевищувати розміру 2 мінімальних заробітних
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плат  (з  урахуванням  розміру  матеріальної  допомоги  для  вирішення
соціально-побутових,  що  визначена  у  абзаці  першому  цього  пункту)  на
відповідного  члена  постраждалої  сім’ї,  який  потребує  одноразової
матеріальної допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний. 

11. Виплата грошової компенсації припиняється у разі:
а)  якщо  після  призначення  грошової  компенсації  одним  із  членів

постраждалої сім’ї було набуто у власність житло, в тому числі на правах
співвласника;

б)  надання  уповноваженим  суб’єктом  дозволу  на  продовження
проживання  постраждалою  сім’єю  у  їх  квартирі  за  адресою:  місто  Суми,
вул. Металургів, 24;

в) з’ясування та/або встановлення обставин, які підтверджують надання
одним із членів постраждалої сім’ї недостовірної інформації, що вплинуло на
призначення грошової компенсації;

г)  смерті  особи,  щодо  якої  відповідно  до  вимог  цього  Положення
підтверджено, що вона є одноосібним членом постраждалої сім’ї;

д)  наявності  інших  обставин,  існування  яких  виключає  можливість
призначення  та  виплати  грошової  компенсації  відповідно  до  умов  цього
Положення.       

12. Про  наявність/виникнення  обставин,  що  обумовлюють
неможливість  призначення  грошової  компенсації  та/або  передбачають
необхідність її припинення, уповноважений представник постраждалої сім’ї
має  інформувати  департамент  соціального  захисту  населення  Сумської
міської ради не пізніше ніж через 3 дні з моменту їх виникнення. 

13. Виплата грошової компенсації з підстав, що визначені у підпунктах
а),  б),  г)  пункту  11  цього  Положення  припиняється  з  1  числа  місяця
наступного за місяцем виникнення обставин.

Виплата грошової компенсації з підстав, що визначені у підпунктах в),
д) пункту 11 цього Положення припиняється з місяця призначення грошової
компенсації.

14. Уповноважений представник постраждалої сім’ї несе персональну
відповідальність за  достовірність інформації,  що надається для визначення
права на отримання грошової компенсації. 

15. У разі з’ясування та/або встановлення обставин, які підтверджують
надання  одним  із  членів  постраждалої  сім’ї  недостовірної  інформації,  що
вплинуло на призначення грошової компенсації, уповноважений представник
постраждалої сім’ї  на вимогу департаменту соціального захисту населення
Сумської  міської  ради  повертає  суму  надміру  виплаченої  грошової
компенсації.  Невиконання  вимоги  департаменту  соціального  захисту
населення Сумської міської ради є підставою для звернення останнього до
суду. 
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16. Отримання грошової компенсації та/або матеріальної допомоги для
вирішення  соціально-побутових  не  може  бути  підставою  для  відмови  у
призначенні  або  виплаті  члену  постраждалої  сім’ї  інших  видів  соціальної
допомоги. 

17. Фінансування грошової компенсації та/або матеріальної допомоги
для  вирішення  соціально-побутових  питань  здійснюється  за  рахунок
резервного  фонду  міського  бюджету  відповідно  до  рішення  виконавчого
комітету Сумської  міської  ради про виділення коштів з  резервного  фонду
міського бюджету.

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
здійснює фінансування на підставі пропозицій на фінансування департаменту
соціального захисту населення Сумської міської ради.

Директор департаменту соціального 
захисту населення Сумської міської ради Т.О. Масік
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                                                                  Додаток 
до  Положення  про  розмір  та  порядок
виплати щомісячної  тимчасової  грошової
компенсації  постраждалим  сім’ям  для
покриття  ними витрат  на  проживання та
одноразової  матеріальної  допомоги  для
вирішення соціально-побутових питань 

Довідка    

Видана в тому, що на момент вибуху, який стався 03 січня 2017 року у
будинку  № 24  по  вулиці  Металургів  м.  Суми  у  квартирі  № _____  разом
проживала  та  мала  зареєстроване  місце  проживання  постраждала  сім’я  у
складі:

№ Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження Дата реєстрації
місця проживання

Усього _____ осіб.

Довідка  видана  для  отримання  грошової  компенсації  постраждалим
сім’ям  для  покриття  ними  витрат  на  проживання  та/або  одноразової
матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Начальник відділу з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення
Сумської міської ради        А.Є. Петров

м.п.
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