
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

____25 серпня 2022_ року             м. Старокостянтинів                         № ____287_______ 

 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 26 лютого                   

2021 року № 47/3/VIIІ 

 

 

З метою оперативного вирішення питань надання матеріальної допомоги 

для лікування найбільш вразливих груп населення Старокостянтинівської 

міської територіальної громади, відповідно до Указу Президента України від     

24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану», керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Внести до рішення міської ради від 26 лютого 2021 року № 47/3/VIІI «Про 

затвердження Положення про порядок використання коштів з бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади для надання разової 

грошової допомоги та складу комісії Старокостянтинівської міської ради з 

визначення доцільності та розміру грошової допомоги» зміни, виклавши 

пункти 1.3. та 2.9. Положення про порядок використання коштів з бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади для надання разової 

грошової допомоги та складу комісії Старокостянтинівської міської ради з 

визначення доцільності та розміру грошової допомоги в такій редакції: 

«1.3. Комісією Старокостянтинівської міської ради з визначення 

доцільності та розміру грошової допомоги приймаються рішення про надання 

допомоги в розмірі не менше 300 гривень 00 копійок та не більше 1000 гривень 

00 копійок, як правило не більше одного разу протягом календарного року. 

Відповідно до рішення комісії, яке оформляється протоколом, видається 

розпорядження міського голови. 

У разі потреби дороговартісного тривалого лікування допомога надається 

рішенням виконавчого комітету міської ради на підставі пропозицій комісії. В 

такому випадку розмір одноразової грошової допомоги не може становити 

більше 10000 гривень 00 копійок. 

Протягом 30 днів після одержання коштів та проведення дороговартісного 

лікування отримувач допомоги або його представник зобов’язаний надати



2 

 

документи, що підтверджують проведення дороговартісного лікування 

(виписка з амбулаторної картки хворого або виписка з історії хвороби 

стаціонарного хворого, інші документи, видані лікувально-профілактичними 

закладами, платіжні документи (квитанції, касові чеки, тощо), які 

підтверджують фінансові витрати на лікування).»; 

«2.9. У разі потреби дороговартісного лікування за рішенням комісії 

питання виноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради.». 

 

 

 

Міський голова                            підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 


