
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  № 490  

27 січня 2023 р. 36 сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення 18 сесії обласної Ради 6 скликання 
від 08 листопада 2013 року №585 «Про затвердження Положення 

про порядок використання коштів обласного бюджету 
для надання грошової допомоги громадянам»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області 
«УСШШШ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки», затвердженої 
рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515 
(зі змінами), враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 18 сесії обласної Ради 6 скликання від 08 листопада 
2013 року №585 «Про затвердження Положення про порядок використання 
коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам» 
(зі змінами), такі зміни:

Затвердити Положення про порядок використання коштів обласного 
бюджету для надання грошової допомоги громадянам у новій редакції, що 
додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів (Грубеляс І.П.) та з питань ек(^оміки, фінансів та бюджету 
(Якубович Г.А.)

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення ^  сесії 
обласної Ради 8 скликання 
від ^ ; ^  Оі. 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок використання коштів обласного бюджету 

для надання грошової допомоги громадянам

1. Це Положення розроблене відповідно до заходів Програми розвитку 
місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ 
ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки», затвердженої рішенням 27 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515 (зі змінами) і визначає 
механізм надання грошової допомоги громадянам, як одного з видів 
соціальної допомоги, що надається за рахунок коштів обласного бюджету 
Вінницької області, головним розпорядником яких є Вінницька обласна Рада 
(далі -  Положення).

2. Грошова допомога може надаватися громадянам, які тривалий час 
хворіють, у сім’ях яких склалися (з незалежних від них причин) обставини, 
внаслідок яких вони потребують грошової допомоги (далі -  громадяни), та є:

“ жителями Вінницької області, зареєстрованими у населених пунктах 
Вінницької області;

- внутрішньо переміщеними особами, які отримали довідку про взяття на 
облік внутрішньо переміщеної особи на території Вінницької області.

3. Для отримання грошової допомоги громадянин звертається до депутата 
обласної Ради, голови обласної державної адміністрації (далі - уповноважені 
особи) із особистою заявою, в якій вказує обставини, що спонукали його до 
звернення за грошовою допомогою (зразок заяви згідно з додатком 1 до цього 
Положення).

До заяви додаються такі документи:
а) копія паспорта громадянина України (1-3 сторінок, 3-6 сторінок за 

наявності відміток, та сторінки з відомостями про останнє місце реєстрації 
постійного проживання) або копія паспорта громадянина України у формі ID- 
картки з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру про 
зареєстроване місце проживання;

б) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційного номера) з Державної податкової 
служби;

в) для особи з інвалідністю, пенсіонера, ветерана війни - копія 
посвідчення;

г) копія довідки відповідних медичних закладів та інших органів, що 
засвідчує гостру потребу громадянина у наданні грошової допомоги;

д) для внутрішньо переміщеної особи - копія довідки про взяття на облік;



е) копія свідоцтва про народження дитини громадянина, який звертається 
із заявою про надання допомоги цій дитині.

Відповідальним за достовірність інформації зазначеної в заяві та 
долучених до неї документів є громадянин.

4. Розподіл коштів між уповноваженими особами для надання грошової 
допомоги громадянам здійснюється на підставі розпорядження голови 
обласної Ради у відсотковому відношенні до загальної суми коштів, 
передбачених в рішенні про обласний бюджет Вінницької області на поточний 
рік, за виключенням поштових витрат, пов’язаних із перерахуванням грошової 
допомоги, а саме:

- голові обласної Ради та голові обласної державної адміністрації - 3,0 %;
- першому заступнику голови обласної Ради -  1,7%;
- заступникам голови обласної Ради -  1,6%;
- головам постійних комісій обласної Ради -  1,45%;
- голові лічильної комісії обласної Ради -  1,4%;
- керівникам фракцій обласної Ради -  1,4%;
- депутатам обласної Ради - 1,05%.

Проект розпорядження голови обласної Ради про розподіл коштів між 
уповноваженими особами для надання грошової допомоги громадянам 
погоджується постійною комісією обласної Ради з питань економіки, фінансів 
та бюджету.

5. Розмір грошової допомоги, що може надаватися протягом одного 
календарного року одній особі, не повинен перевищувати 20 прожиткових 
мінімумів для відповідної категорії осіб (на момент подачі заяви).

6. На підставі отриманих від громадянина заяви та підтверджуючих 
документів, уповноважена особа самостійно визначає розмір грошової 
допомоги в межах коштів, передбачених розподілом, з урахуванням вимог 
пункту 5 цього Положення, та оформляє висновок про надання грошової 
допомоги громадянину згідно з додатками 2, З до цього Положення. 
Висновок, заява та підтверджуючі документи передаються уповноваженою 
особою до управління фінансового забезпечення виконавчого апарату 
обласної Ради.

7. Виплата грошової допомоги громадянам здійснюється головним 
розпорядником коштів на підставі висновку уповноваженої особи та 
підтверджуючих документів, визначених пунктом з цього Положення, в 
межах затвердженого помісячного розпису видатків, перевіреного 
управлінням фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради, 
шляхом поштового переказу через відділення поштового зв’язку, 
розташованого за адресою, що зазначена у заяві громадянина - отримувача 
грошової допомоги.

Поштові витрати, пов’язані із перерахуванням грошової допомоги 
громадянам, проводяться за рахунок коштів обласного бюджету, головним 
розпорядником яких є Вінницька обласна Рада.



8.3алишок невикористаних уповноваженими особами коштів станом на 1 
грудня відповідного року, розподіляється розпорядженням голови обласної 
Ради за погодженням з постійною комісією обласної Ради з питань економіки, 
фінансів та бюджету.

9. У випадку дострокового припинення повноважень депутата обласної 
Ради, право на використання нерозподілених коштів, переходить до депутата, 
який за рішенням обласної територіальної виборчої комісії визнаний 
депутатом обласної Ради на місце того, повноваження якого достроково 
припинені.

Перший заступник
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН



Додаток 1
до Положення про порядок використання 
коштів обласного бюджету для надання 
грошової допомоги громадянам

ДЕПУТАТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(ГОЛОВІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛА СНОЇДЕРЖ АВНОЇ  
АДМІНІСТРАЦІЇ)

(П ІП )

(П Ш  заявника)

(адреса проживання заявника: вулиця, Кз будинку, 
назва населеного пункту, поштовий індекс)

(статус заявника: особа з інвалідністю, ветеран війни, пенсіонер тощо) 

ЗАЯВА

Даю згоду на обробку моїх персональних даних у Базі персональних даних Вінницької 
обласної Ради відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

(дата) (підпис заявника)

* До заяви про надання грошової допомоги, згідно з рішенням 18 сесії обласної 
Ради 6 скликання від 8 листопада 2013 року № 585 (зі змінами), додаються такі 
документи:

- копія паспорта громадянина України (1-3 сторінок, 3-6 сторінок, за наявності 
відміток, та сторінки з відомостями про останнє місце реєстрації постійного проживання) 
або копія паспорта громадянина України у формі ID-картки з витягом з Єдиного 
державного демографічного реєстру про зареєстроване місце проживання;

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 
податків (ідентифікаційного номера) з Державної податкової служби;

- для особи з інвалідністю, пенсіонера, ветерана війни - копія посвідчення;
- копія довідки відповідних медичних закладів та інших органів, що засвідчує гостру 

потребу громадянина у наданні грошової допомоги;
- для внутрішньо переміщеної особи - копія довідки про взяття на облік;
- копія свідоцтва про народження дитини громадянина, який звертається із заявою 

про надання допомоги цій дитині.



Додаток 2
до Положення про порядок використання 
коштів обласного бюджету для надання 
грошової допомоги громадянам

Вінницька обласна Рада

В И С Н О В О К

Розглянувши заяву та документи громадянина(ки)_

( прізвище, ім’я, по батькові)

який(ка) проживає за адресою:__________________

(вулиця, № будинку, назва населеного пункту, поштовий індекс)

Приймаю рішення надати громадянину
(ГШ І)

грошову допомогу в сумі: грн {_
(сум а в цифрах) ( сума прописом)

_)грн.

Підтверджуючі документи додаються на_ аркушах.

Депутат Вінницької обласної Ради
(підпис) (ПІП)

20___ року.
( число) ( місяць)



Додаток З
до Положення про порядок використання 
коштів обласного бюджету для надання 
грошової допомоги громадянам

Вінницька обласна Рада

В И С Н О В О К

Розглянувши заяву та документи громадянина(ки)_

( прізвище, ім’я, по батькові)

який(ка) проживає за адресою:__________________

(вулиця, № будинку, назва населеного пункту, поштовий індекс)

приймаю рішення надати громадянину
(Ш П )

грошову допомогу в сумі: грн С
( сума в цифрах) ( сума прописом)

3 грн.

Підтверджуючі документи додаються на_________аркушах.

Голова Вінницької обласної 
державної адміністрації _

(підпис) (ПІП)

20___  року.
(число) (місяць)


