                                           Додаток                                         
                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету 
	від____________№_________



                                                       ПОРЯДОК
використання коштів передбачених Програмою соціального захисту населення Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

                                     І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Порядок використання коштів передбачених місцевим бюджетом на виконання заходів Програми соціального захисту населення Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Порядок) визначає механізм, порядок та умови використання коштів Програми соціального захисту населення Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі- Програми). 
      1.2. Порядок регулює механізм проведення виплат згідно наступних пунктів Програми :
	- надання допомоги до Дня матері сім’ям, що виховують двох і більше дітей з інвалідністю віком до 18 років;
	- проведення заходів до Міжнародного дня осіб з інвалідністю;
	-забезпечення реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю в реабілітаційних центрах України;
         - забезпечення проведення заходів до пам’ятних дат та подій соціального спрямування з наданням матеріальної допомоги (Дня виведення військ з Афганістану, річниці Перемоги у другій Світовій війні 1941-1945 років, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня скорботи і вшанування пам’яті  жертв в Україні, Дня партизанської слави, Міжнародного Дня ветеранів та людей похилого віку, Дня захисника України, Дня пам’яті жертв голодомору, річниці створення ОУН-УПА, Дня визволення міста, Дня прикордонника, Дня матері, Дня міста);
          - відзначення почесних жителів Володимир-Волинської міської територіальної громади, 100-літніх та 90-літніх ювілеїв старожилів Володимир-Волинської міської територіальної громади;
         - надання щомісячної матеріальної допомоги родинам військовослужбовців, загиблих (пропавши безвісти) в Афганістані;
         - надання щомісячних грошових допомог воякам ОУН-УПА;
         - проведення безоплатного капітального ремонту житла ветеранам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих (померлих);
         -  придбання путівок на санаторно-курортне оздоровлення ветеранів війни;
        - надання одноразової допомоги  жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;
         - надання матеріальної допомоги  сім’ям загиблих в АТО, ООС, членам сімей померлих учасників АТО, ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини на вирішення невідкладних матеріально-побутових проблем;
          - надання пільг у розмірі 50% на житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих військовослужбовців учасників АТО, ООС Володимир-Волинської міської територіальної громади, членам сімей померлих учасників АТО, ООС, смерть яких пов’язана у зв’язку з виконанням військових обов’язків в АТО, ООС;
          - проведення заходів до річниці Чорнобильської катастрофи та Дня ліквідатора, виготовлення і придбання нагрудних знаків, медалей;
          - компенсація вартості проїзду постраждалих від аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорій;
          - надання одноразової грошової допомоги жителям громади, які потрапили в скрутне матеріальне становище;
           - надання фінансової підтримки громадським організаціям;
           - виплата допомоги на поховання осіб працездатного віку, які не працювали, та не були зареєстровані в центрі зайнятості на момент смерті, відшкодування вартості поховання одиноких громадян КП «Полігон»;
            - проведення капітального ремонту, надання матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт у житлових приміщеннях, що належать особам з числа дітей-сиріт, на праві власності, до яких вони будуть повертатись;
           - надання одноразової грошової допомоги жителям громади, на лікування онкохворим та тяжкохворим особам до 23 років включно;
           - зубопротезування пільгових категорій громадян;
            - часткова компенсація автомобільним перевізникам за перевезення пільговиків громади;
           - відшкодування надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку;
            - компенсація виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті АТ «Українська залізниця»; 
      	 - виплата одноразової допомоги на встановлення пам’ятників членам сімей померлих учасників АТО, ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини.
      1.3. Право на отримання матеріальної допомоги мають громадяни, які є мешканцями Володимир – Волинської міської територіальної громади зареєстровані та фактично проживають на території громади, внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (при наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої управлінням соціальної політики виконавчого комітету Володимир – Волинської міської ради), що фактично проживають у Володимир – Волинській міській територіальній громаді.
      1.4. Розмір одноразової грошової ( матеріальної) допомоги визначається комісією з соціальних питань по Володимир – Волинській міській територіальній громаді ( далі – Комісія)  яка затверджується рішенням виконавчого комітету Володимир – Волинської міської ради.
      1.5. Одноразова матеріальна допомога для одного громадянина чи для сім'ї, а також фінансова підтримка громадських організацій міської територіальної громади  не носить постійного характеру, і може надаватися не більше одного разу на рік відповідно на одні й ті ж підстави.

ІІ.УМОВИ ВИДІЛЕННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

	 2.1 Надання фінансової підтримки та використання коштів громадськими організаціями, передбачені Програмою соціального захисту населення Володимир – Волинської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, здійснюються на підставі звернень громадських організацій, старост міської територіальної громади та подання начальника управління соціальної політики виконавчого комітету Володимир – Волинської міської ради, а саме:
	- надання фінансової підтримки громадським організаціям на проведення заходів до пам’ятних дат та подій соціального спрямування з наданням матеріальної допомоги (Дня виведення військ з Афганістану, річниці Перемоги у другій Світовій війні 1941-1945 років, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня скорботи і вшанування пам’яті  жертв в Україні, Дня партизанської слави, Міжнародного Дня ветеранів та людей похилого віку, Дня захисника України, Дня пам’яті жертв голодомору, річниці створення ОУН-УПА, Дня визволення міста, Дня прикордонника, Дня матері, Дня міста); 
	- надання фінансової підтримки громадським організаціям на проведення заходів до Міжнародного дня осіб з інвалідністю; 
	- відзначення почесних жителів Володимир-Волинської міської територіальної громади, надання матеріальної допомоги для відзначення 100-літніх та 90-літніх ювілеїв старожилів Володимир-Волинської міської територіальної громади; 
	- виділення коштів для надання матеріальної допомоги  сім’ям загиблих в АТО, ООС, членам сімей померлих учасників АТО, ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини на вирішення невідкладних матеріально-побутових проблем;
	- надання фінансової підтримки громадським організаціям для проведення заходів до річниці Чорнобильської катастрофи та Дня ліквідатора,а також  виготовлення і придбання нагрудних знаків, медалей .
     2.1.2 Виділення коштів надання фінансової підтримки громадським організаціям міської територіальної громади проводиться на підставі звернення громадської організації, яке розглядається на комісії з соціальних питань по Володимир – Волинській міській територіальній громаді, до звернення додаються:
	- копія Статуту ( Положення) громадської організації;
	- копія довідки про включення громадської організації єдиний державний реєстр підприємств та організацій, підписана керівником та завірена печаткою громадської організації;
	- звіт про використання коштів міського бюджету за попередній рік ( у разі їх отримання громадською організацією) засвідчений підписом керівника громадської організації та скріплений її печаткою;
	- інформація про напрями використання коштів на наступний рік, засвідчена підписом керівника громадської організації та скріплена її печаткою, разом з обґрунтуванням необхідності їх використання та обсягу потреби в коштах.
        2.2 Виділення фінансової та матеріальної допомоги ії виплата та використання коштів здійснюється за поданням начальника управління соціальної політики виконавчого комітету Володимир – Волинської міської ради ( далі – Управління) та виносяться на розгляд комісії з соціальних питань по Володимир – Волинській міській територіальній громаді, а саме:
	- для надання допомоги до Дня матері сім’ям, що виховують двох і більше дітей з інвалідністю віком до 18 років;
	- для надання щомісячної матеріальної допомоги родинам військовослужбовців, загиблих (пропавши безвісти) в Афганістані;
	- для надання щомісячних грошових допомог воякам ОУН-УПА ;
- для проведення безоплатного капітального ремонту житла ветеранам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих (померлих) проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року № 565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту  власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право» (зі змінами);
	-  відшкодування пільг на надання пільг у розмірі 50% на житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих військовослужбовців учасників АТО, ООС Володимир-Волинської міської територіальної громади, членам сімей померлих учасників АТО, ООС, смерть яких пов’язана у зв’язку з виконанням військових обов’язків в АТО, ООС здійснюється на підставі особистого звернення до Управління , за умови перебування в базі ЄДАРП;
	- на проведення капітального ремонту, надання матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт у житлових приміщеннях, що належать особам з числа дітей-сиріт, на праві власності, до яких вони будуть повертатись здійснюється на підставі відношення служби у справах дітей виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради;
      2.3 Надання одноразової матеріальної допомоги жителям Володимир – Волинської міської територіальної громади, які потрапили в скрутне матеріальне становище здійснюється відповідно до рішення Комісії,  на підставі поданих відповідних документів, а саме:
	- заяви;
	- копії документа, що посвідчує особу громадянина України (паспорт), з відміткою про місце реєстрації (для паспортів громадянина України зразка 1994 року; у вигляді ID-карти, до копії паспорта додатково додається довідка про місце реєстрації особи, яка потребує матеріальної допомоги, видана в день реєстрації заяви);
	- копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого номера);
	- довідки з лікувального закладу про необхідність в лікуванні чи операції; довідка про проведену операцію чи лікування ( не пізніше як 6 місяців до моменту звернення);
	-копії акта про пожежу, чи стихійне лихо;
	-згоди громадянина на обробку персональних даних; 
    2.4. Виплата допомоги на поховання осіб працездатного віку, які не працювали, та не були зареєстровані в центрі зайнятості на момент смерті, відшкодування вартості поховання одиноких громадян здійснюється на підставі відповідних документів, відповідно до рішення комісії:
	- заяви;
	- копії документа, що посвідчує особу громадянина України (паспорт), з відміткою про місце реєстрації (для паспортів громадянина України зразка 1994 року; у вигляді ID-карти, до копії паспорта додатково додається довідка про місце реєстрації особи, яка потребує матеріальної допомоги, видана в день реєстрації заяви);
	- копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого номера);
	- копії свідоцтва про смерть;
	- оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть;
	- довідки з Інформаційно-розрахункового центру про останнє місце реєстрації померлого, з підтвердженням факту його проживання на території Володимир-Волинської міської територіальної громади, або копії будинкової книги;
	- довідки з Пенсійного фонду України про не перебування на обліку померлої особи та неотримання пенсії;
	- довідки Державного центру зайнятості про не перебування на обліку померлої особи та неотримання допомоги по безробіттю або копії трудової книжки;
	- згоди на обробку персональних даних;  
     	2.5  Надання одноразової грошової допомоги жителям громади, на лікування онкохворим та тяжкохворим особам до 23 років включно:
   	 2.5.1 У разі особистого звернення особою, яка потребує фінансової підтримки здійснюється  відповідно до рішення Комісії на підставі поданих документів :
	- заяви;
	- копії документа, що посвідчує особу громадянина України (паспорт), з відміткою про місце реєстрації (для паспортів громадянина України зразка 1994 року; у вигляді ID-карти, до копії паспорта додатково додається довідка про місце реєстрації особи, яка потребує матеріальної допомоги, видана в день реєстрації заяви);
	- копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого номера);
	- довідки з лікувального закладу;
	-особового рахунку для зарахування коштів;
	-згоди на обробку персональних даних. 
     	2.5.2 У разі подання заяви уповноваженим представником особи, яка потребує фінансової підтримки, надання допомоги здійснюється на підставі поданих документів відповідно до рішення Комісії:
	- заяви уповноваженого представника хворого;
	- копії документа, що посвідчує особу громадянина України (паспорт), з відміткою про місце реєстрації (для паспортів громадянина України зразка 1994 року; у вигляді ID-карти, до копії паспорта додатково додається довідка про місце реєстрації особи, яка потребує матеріальної допомоги, видана в день реєстрації заяви);
	- копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого номера);
	- копії паспорта особи, яка потребує фінансової підтримки;
уповноваженого представника хворого;
	- копії документів, що підтверджують родинні стосунки уповноваженого представника з особою, яка потребує фінансової підтримки;
	- довідки з лікувального закладу;
	- особового рахунку для зарахування коштів;
	- згоди на обробку персональних даних; 
     	 2.6 Виділення коштів на проведення безоплатного зубопротезування пільгових категорій громадян здійснюється на підставі Порядку використання коштів передбачених в міському бюджеті на безоплатне зубопротезування пільгових категорій громадян,  затвердженого рішенням виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради від 28.01.2021 року №15;
     	2.7.Часткова компенсація автомобільним перевізникам за перевезення пільговиків громади здійснюється відповідно до рішення  Комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільних перевізників внаслідок перевезення пільгових категорій громадян утвореної рішенням виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради від 23.12.2020 року 332(зі змінами);
     	 2.8. Відшкодування надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку здійснюється відповідно до укладеного договору та згідно розрахунків;
      	2.9. Компенсація виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті АТ «Українська залізниця» здійснюється відповідно до укладеного договору та згідно розрахунків; 
      	2.10. Виплата одноразової допомоги на встановлення пам’ятників членам сімей померлих учасників АТО, ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини здійснюється за особистим зверненням членів сімей померлих учасників АТО, ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини.
      	2.11 Виділення коштів на придбання путівок на санаторно-курортне оздоровлення ветеранів війни проводиться відповідно до рішення виконавчого комітету Володимир - Волинської міської ради від 29.04.2021 року «Про затвердження порядку використання коштів передбачених в бюджеті громади на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
         2.12. Виділення коштів для надання одноразової допомоги  жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» здійснюється відповідно до Указу Президента України;
        2.13  Компенсація вартості проїзду постраждалих від аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорій здійснюється один раз в рік за особистим зверненням постраждалих від аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорій до Управління, за наявності оригіналів проїзних документів;
        2.14 Компенсація для забезпечення реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю в реабілітаційних центрах України проводиться відповідно до Порядку використання коштів передбачених в бюджеті громади для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю;

              ІІІ.ВИПЛАТА ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПРОГРАМИ

3.1. Виплата та використання коштів для забезпечення виконання пунктів 
 1.1;1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.3; 3.4; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4.5.5; 5.7; 5.12 розділу 6 Програми проводиться на підставі рішення виконавчого комітету Володимир – Волинської міської ради після розгляду та прийняття рішення комісією з соціальних питань по Володимир – Волинській міській територіальній громаді.
3.2. Виплата коштів здійснюється через підприємства поштового зв’язку, або через установи уповноважених банків згідно із затвердженими інструкціями та порядком виплати пенсій і допомог підприємствами поштового зв’язку та установами банків. 
3.3. У разі необхідності виплата одноразових допомог може здійснюватись через відділ виплати соціальних допомог, компенсацій, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Управління. 
3.4. Управління соціальної політики виконавчого комітету Володимир-Волинської міської територіальної громади щоквартально подає управлінню бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради інформацію про фактичне використання коштів на виконання Програми.

ІV. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В НАДАННІ АДРЕСНОЇ
МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

4.1. Громадянину (заявнику) в наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено у випадках:
4.1.1. Надання заявником документів із виправленням, не завірених належним чином.
4.1.2. Ненадання згоди на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, необхідну для отримання матеріальної допомоги, а також на обробку цих даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
        4.1.3 Повторне звернення за матеріальною допомогою протягом відповідного бюджетного року.
        4.1.4 Звернення із заявою про відмову від матеріальної допомоги.
        4.1.5.Перешкоджання або відмова від проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника, членів його сім’ї або осіб, на користь кого надана заява, внаслідок чого неможливо визначити потребу у наданні допомоги та скласти акт обстеження матеріально-побутових умов.

                                V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

      	 5.1. Фінансування матеріальної допомоги здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету на відповідний рік.
     	5.2. У разі смерті громадянина (заявника), якому була призначена матеріальна допомога, грошові кошти не виплачуються членам його родини або громадянам, які зобов’язалися поховати померлого, оскільки ця допомога вважається адресною та надається безпосередньо особі, яка потребувала допомоги. 
       	5.3. Матеріальна допомога за рахунок місцевого бюджету не носить постійного характеру, не є обов’язковою виплатою, передбаченою діючим законодавством України, а є додатковою соціальною допомогою до існуючого доходу на вирішення конкретних життєвих обставин. 









