
 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

НАКАЗ 

21 грудня 2018 року        № 288 

 

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції 

в Одеській області 29 грудня 2018 року за № 101/1474 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 5, підпункту 11 пункту 10 Положення 

про Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної 

адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 06 лютого 2017 року № 74/А-2017, Обласної 

комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки 

«Соціальний захист населення в Одеській області», затвердженої рішенням 

Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 578-VII (зі змінами), з метою 

посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення області 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести до Порядку надання матеріальної допомоги жителям 

Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок 

непередбачуваних обставин, затвердженого наказом Департаменту соціальної та 

сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації                                         

Про внесення змін до 

Порядку надання 

матеріальної допомоги 

жителям Одеської області, 

які опинилися у скрутному 

становищі внаслідок 

непередбачуваних обставин  
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від 28 лютого 2018 року № 30, зареєстрованого у Головному територіальному 

управлінні юстиції в Одеській області 13 березня 2018 року за № 15/1388, такі 

зміни: 

 

1) підпункт 3 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції: 

«3) надзвичайна ситуація, що призвела або може призвести до порушення 

нормальних умов життєздатності заявника (пожежа, стихійне лихо, що призвели 

до аварійності житла, газо-, електропостачання);»; 

 

2) пункт 1 розділу І доповнити підпунктом 4 такого змісту: 

«4) ситуація, зумовлена хворобою, лікуванням, інвалідністю, тимчасовою 

непрацездатністю, іншими життєвими обставинами, якщо розмір 

середньомісячного сукупного доходу за останні шість місяців, що передують 

місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які 

втратили працездатність.»;  

 

3) підпункт 5 пункту 2 розділу ІІ викласти у такій редакції: 

«5) довідку про склад сім’ї (крім внутрішньо переміщених осіб);»; 

 

4) пункт 2 розділу ІІ доповнити підпунктами 12 та 13 такого змісту: 

«12) довідка про доходи сім’ї за останні 6 місяців, що передують даті 

звернення (застосовується до абзацу 4 пункту 1 розділу І); 

 

 13) акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за формою, 

затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України                

від 28 квітня 2004 року № 95 (у разі необхідності).»; 

 

5) пункт 3 розділу ІІ викласти у такій редакції: 

«3. У разі необхідності уточнення наданих заявником відомостей 

Департамент протягом 15 календарних днів надсилає запити для обстеження 



3 

 

матеріально-побутових умов проживання заявника відповідним районним 

державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення 

або об’єднаним територіальним громадам за місцем його фактичного 

проживання, запити до відповідних організацій, установ.»; 

 

 6) пункт 10 розділу ІІ викласти у такій редакції: 

«10. Максимальний розмір допомоги, передбаченої в абзаці 4 пункту 1 

розділу ІІ, не може перевищувати один прожитковий мінімум для осіб, які 

втратили працездатність. Максимальний розмір допомоги для інших категорій 

населення не може перевищувати ста прожиткових мінімумів на одну особу в 

розрахунку на місяць.». 

 

2. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 

Директор Департаменту                                                                     Л.В. Коваленко 

 


