
Порядок надання адресної матеріальної допомоги сім'ям Київської області, які 

опинились у складних життєвих обставинах 

 

 02 вересня 2014 року Голова Київської обласної державної адміністрації (далі - КОДА) 

видав Розпорядження № 273 ―Про схвалення проекту змін до Обласної комплексної 

Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей ―Назустріч дітям‖ до 2017 року, яким 

схвалив внесення змін до вказаної програми в аспекті забезпечення надання адресної 

матеріальної допомоги та інших видів соціальної допомоги сім'ям Київської області, які 

опинились у складних життєвих обставинах. Даним розпорядженням встановлено, що 

матеріальна допомога визначена в грошовій формі та надається у розмірі, що не може 

перевищувати 25 (двадцяти п'яти) мінімальних заробітних плат, визначених відповідно до 

законодавства на момент подання звернення. Зазначені зміни було затверджено Рішенням 

Київської обласної Ради від 02 жовтня 2014 року № 811-43-VI. 

 14 жовтня 2014 року Голова КОДА видав Розпорядження № 342 ―Про внесення змін 

до розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 18 березня 2011 року № 242‖, 

зареєстроване у Головному управлінні юстиції у Київській області 24 жовтня 2014 року за 

№18/820, яким було викладено у новій редакції Положення про порядок надання адресної 

матеріальної допомоги сім'ям Київської області, які опинились у складних життєвих 

обставинах. 

 Дане положення визначає порядок надання даного виду допомоги, що полягає у 

наступному. 

 Адресна матеріальна допомога надається службою у справах дітей та сім'ї Київської 

обласної державної адміністрації (далі — Служба) сім'ям Київської області, які опинились у 

складних життєвих обставинах, у межах коштів, виділених Службі з обласного бюджету на 

виконання Обласної комплексної Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей 

―Назустріч дітям‖ до 2017 року в межах видатків, передбачених на цю мету обласним 

бюджетом на поточний рік. 

Адресна матеріальна допомога надається сім’ям, які опинились у складних 

життєвих обставинах, на підставі письмової заяви до Служби.  

До заяви, передбаченої пунктом 2.2 розділу ІІ Положення, Службі також 

подаються:  

копія документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, 

паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий 

паспорт, посвідчення особи моряка, службове посвідчення, посвідчення водія чи інший 

виданий державним органом документ, що має такі обов'язкові реквізити, як прізвище, ім'я, 

по батькові, фотокартку, підпис відповідальної посадової особи, відбиток печатки або 

штампу установи, що видала документ, дату видачі); 

копія ідентифікаційного номера; 

довідка про склад сім'ї (для сімей з дітьми); 

номер особистого рахунку та виписка з рахунку з реквізитами банківської установи 

(подається додатково у випадку надання адресної матеріальної допомоги у грошовій формі). 

 На підставі поданої заяви та документів, передбачених пунктом 2.3 розділу II цього 

Положення, начальник Служби подає клопотання голові комісії з надання адресної 

матеріальної та інших видів соціальної допомоги сім’ям Київської області, які опинились у 

складних життєвих обставинах (далі – Комісія), щодо необхідності проведення засідання 

Комісії.  

 Комісія розглядає подану заяву та протягом 30 днів приймає рішення про можливість 

та розмір надання адресної матеріальної допомоги.  

 Матеріальна допомога,  надається у розмірі, достатньому для подолання негативних 

наслідків, викладених у заяві, але не може перевищувати 25 (двадцяти п’яти) мінімальних 

заробітних плат, визначених відповідно до законодавства на момент подання заяви. 

 Адресна матеріальна допомога надається один раз на рік.  

 Відповідальний спеціаліст Служби здійснює облік осіб, які звернулися за адресною 

матеріальною допомогою. 

 На підставі рішення Комісії начальник Служби протягом трьох робочих днів видає 

наказ про надання адресної матеріальної допомоги. 

 Сума адресної матеріальної допомоги, визначена в грошовій формі в наказі 



начальника Служби, перераховується на персональний рахунок заявника в банку у 

безготівковій формі протягом 15 робочих днів з дати підписання наказу.  

 Адресна матеріальна допомога, визначена в натуральній формі в наказі начальника 

Служби, передається заявнику протягом 15 робочих днів з дати підписання наказу та 

оформлюється актом прийому-передачі. 

 Контроль за цільовим використання коштів здійснюється в порядку, визначеному 

чинним законодавством України. 

 
 Для отримання додаткової інформації звертайтеся за тел.: (063) 730 84 39 

 

Розпорядження Голови Київської обласної державної адміністрації від 02 вересня 2014 року № 273; 

Розпорядження Голови Київської обласної державної адміністрації  від 14 жовтня 2014 року № 342.    
 

 


