
Доопрацьований
станом на 29.11.2022

У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Про надання цільової адресної допомоги, що перевищує
граничний розмір за відповідним напрямом

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  рішень  обласної  ради  від  24.12.2020  №  43-VIІІ  «Про  обласний
бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами), від  24.12.2020  № 38-VІІІ
«Про  затвердження  обласної  комплексної  програми  соціальної  підтримки
населення  на  2021-2023  роки  «Соціальний  захист  населення  в  Одеській
області» (зі змінами) та від 19.02.2021 № 101-VІIІ «Про затвердження Порядку
надання цільової адресної допомоги сім’ям, які опинилися у складних життєвих
обставинах,  та  малозабезпеченим  верствам  населення  Одеської  області»  (зі
змінами), на підставі висновків та рекомендацій постійної комісії обласної ради
з питань охорони здоров’я та соціальної політики обласна рада:

ВИРІШИЛА: 

1. Надати заявникам цільову адресну допомогу, що перевищує граничний
розмір за відповідним напрямом, згідно з переліком (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної
ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

Проєкт  рішення  підготовлено апаратом
обласної  ради та внесено  головою  обласної
ради



Додаток 
до рішення обласної ради 
від _______________ 2022 року 
№ ___________ - VIIІ

Перелік заявників, яким надається цільова адресна допомога, що
перевищує граничний розмір за відповідним напрямом

№
з/п

№
висновків та

рекомендацій ПК
ПІБ заявника

Фактично
рекомендована

сума виплати, грн

1 № 1М/2-7ПК Мішук Володимир Андрійович 100 000,00

2 № 6М/2-7ПК Животікова Ірина Павлівна 50 000,00

3 № 6М/2-7ПК Карастан Олена Алевтинівна 35 000,00

4 № 6М/2-7ПК
Ліханський

Юрій Володимирович
125 000,00

5 № 6М/2-7ПК Марин Анатолій Петрович 45 000,00

6 № 6М/2-7ПК
Андрущенко

Олександр Миколайович
100 000,00

7 № 6М/2-7ПК Ріффа Георгій Іванович 40 000,00

8 № 6М/2-7ПК Давиденко Іван Іванович 50 000,00

9 № 6М/2-7ПК Іскімжи Дмитро Федорович 115 000,00

10 № 6М/2-7ПК
Кричевська

Христина Олександрівна
50 000,00

11 № 6М/2-7ПК Дімова Ганна Іллівна 50 000,00



12
№ 7М/2-7ПК

Савченко Семен Лукич 70 000,00

13
№ 7М/2-7ПК

Каражов Василь Михайлович 45 000,00

14
№ 7М/2-7ПК

Князькова Ганна Іванівна 126 000,00

15
№ 7М/2-7ПК

Соловйов Вадим Олексійович 100 000,00

16
№ 7М/2-7ПК

Цурпалюк Аліна Павлівна 50 000,00

17
№ 7М/2-7ПК

Богопольська Алла Олексіївна 70 000,00

Разом: 1 221 000,00



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення обласної ради «Про надання цільової
адресної допомоги, що перевищує граничний розмір за

відповідним напрямом»

01.03.2022,  09.11.2022 та 29.11.2022 відбулися засідання
постійної  комісії  обласної  ради з  питань охорони здоров’я та
соціальної політики щодо надання цільової адресної допомоги
відповідно до порядку, який затверджений  рішенням обласної
ради  від  19.02.2021  №  101-VІIІ  «Про  затвердження  Порядку
надання  цільової  адресної  допомоги  сім’ям,  які  опинилися  у
складних життєвих обставинах, та малозабезпеченим верствам
населення Одеської області» (далі – Порядок).

Відповідно  до  пункту  3.2. розділу  ІІІ Порядку  для
об’єктивного  розподілу  бюджетних  коштів   постійна  комісія
обласної  ради  з  питань   охорони  здоров’я  та  соціальної
політики  для  реалізації  видатків,  передбачених  у  межах
Програми, повинна  встановлювати,  виходячи з  прожиткового
мінімуму (загальний показник) на одну особу в розрахунку на
місяць  відповідно  до  чинного  законодавства  України, обсяги
матеріальної  допомоги за окремими напрямами у граничному
вигляді від 7 524 грн до 50 160 грн.

Згідно з пунктом 3.3. розділу ІІІ вищезазначеного рішення у
виняткових випадках за відповідним рішенням обласної  ради
на підставі висновків та рекомендацій постійної комісії розмір
матеріальної допомоги може бути збільшено.

Начальник управління фінансового 
забезпечення, бухгалтерського обліку, 
звітності та інших соціальних 
виплат – головний бухгалтер  Оксана НОВИЦЬКА


