
 

Бережанська міська рада 

Тернопільської області 

                                              VІІI скликання 

                                                       ІІ сесія 

 (I засідання) 

 

Р І Ш Е ННЯ  

від 21 грудня 2020 року                                                      № 28 

 

Про внесення змін до Програми надання 

адресної грошової допомоги  
 

Враховуючи необхідність внесення змін до «Програми надання адресної 

грошової допомоги жителям с. Павлів Курянівської сільської ради Бережанського 

району Тернопільської області на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням 

Бережанської міської ради № 962 від 08.06.2018 року, керуючись статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції 

постійної комісії  міської ради з питань бюджету та фінансів, Бережанська 

міська рада 

 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до «Програми надання адресної грошової допомоги жителям   

с. Павлів Курянівської сільської ради Бережанського району Тернопільської 

області на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням Бережанської міської 

ради № 962 від 08.06.2018 року, в частині збільшення обсягів фінансування 

програми у 2020 році на 70 тис. грн., тим самим збільшивши загальний обсяг 

програми до 1070,6 тис. грн. 

2. Затвердити програму в цілому з врахуванням змін в новій редакції 

(Додається). 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань бюджету та фінансів. 
 

 

 

 

Міський голова      Ростислав БОРТНИК 

 

 

 



Додаток  

До рішення сесії 

Бережанської міської ради 

№ 28 від 21 грудня 2020 року 

 

ПРОГРАМА 

надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів Нараївської 

сільської ради Бережанського району Тернопільської  

 області на 2018-2020 роки 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Ініціатор розроблення 
програми 

Бережанська міська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення програми 

Розпорядження міського голови «Про 

розроблення проекту програми надання 

адресної грошової допомоги жителям с. Павлів 

Курянівської сільської ради Бережанського 

району Тернопільської області на 2018-2020 

рр.» №121-р від 01.06.2018 року.  

3. Розробник програми Фінансово-економічний відділ міської ради  

4. Співрозробники програми Виконком Бережанської міської ради, 

Нараївська сільська рада  

5. Відповідальний виконавець 
програми 

Бережанська міська рада, Фінансово-

економічний відділ міської ради, Нараївська 

сільська рада 

6. Учасники програми Бережанська міська рада, Нараївська сільська 

рада 

7. Термін реалізації програми 2018-2020 роки  

7.1. Етапи виконання програми І – 2018 рік,  

ІІ -2019 рік,  

ІІІ – 2020 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні програми 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього: 

1070,6 тис. грн. 

9.1. коштів міського бюджету 1070,6 тис. грн.. 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ 

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 
Основними завданнями даної програми є : 

- Виконання договору про спільну діяльність №    від 08 жовтня 2020 року 

між Бережанською міською та Нараївською сільською р а д а м и (надалі – 

Договір про спільну діяльність) затвердженого рішення сесії міської ради  

№     від 08 жовтня 2020 року, направленого на покращення соціально-

економічного розвитку сіл Нараївської сільської ради Бережанського  

 



району Тернопільської області та оздоровлення їх жителів у зв’язку із 

здійсненням спільної діяльності щодо приведення несанкціонованого 

сміттєзвалища в урочищі «Бізятин» поблизу с. Павлів до вимог чинного 

законодавства України. 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ 

Метою програми є виконання сторонами Договору про спільну діяльність 

та оздоровлення жителів с. Павлів Нараївської сільської територіальної 

громади, шляхом надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів 

Нараївської сільської територіальної громади. 

 

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ 

ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

1. Програма надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів 

Нараївської сільської ради визначає умови надання адресної грошової 

допомоги за рахунок коштів з міського бюджету м. Бережани в рамках 

діючого Договору про спільну діяльність між Бережанською міською 

та Курянівської сільської радами.  

2. Допомога надається не частіше ніж раз у квартал, з розрахунку 250 грн. 

на одного жителя в місяць. 

3. Право на отримання адресної грошової допомоги, мають всі жителі с. 

Павлів Нараївської сільської ради, які: 

- не менше ніж 24 місяця до дня звернення фактично проживають 

на території с. Павлів; 

- малолітні до двох років, які зареєстровані і проживають в с. 

Павлів. Під поняттям «всі жителі» в цьому Порядку розуміють: 

Всі жителі – це малолітні, неповнолітні, повнолітні, не дієздатні, 

обмежено дієздатні особи. 

Право на отримання такої допомоги мають батьки новонароджених 

осіб, яке настає з першого числа наступного місяця. 

Право на отримання такої допомоги після смерті жителя с. Павлів 

мають родичі (дружина, діти) при відсутності зазначених осіб інші 

родичі, які фактично здійснили поховання особи, за весь місяць в якому 

помер житель с. Павлів Нараївської сільської ради. 

4. Надання допомоги здійснюється за рішенням сесії Бережанської 

міської ради прийнятим на основі затвердженого Нараївською 

сільською радою списку жителів с. Павлів Нараївської сільської ради 

для виплати адресної грошової допомоги міської ради у відповідності 

до звернень громадян в Нараївську сільську раду та на підставі поданих 

ними наступних документів: 

- Заява; 

- Ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду; 
- Згода на збір та обробку персональних даних; 

- Довідка про поточний рахунок з банківської установи; 

- Довідка сільської ради про те, що особа фактично проживає за 

даною адресою протягом 24 місяців до дня звернення. 



При подачі заяви щодо надання допомоги члени сім’ї, у 

власноручно поданій заяві, можуть уповноважити одного із членів сім’ї 

на отримання всієї суми адресної грошової допомоги. При цьому заява 

підписується всіма повнолітніми особами в присутності секретаря 

Нараївської сільської територіальної громади або іншої посадової 

особи. 

Заява щодо надання допомоги малолітній чи неповнолітній особі, 

подається одним із батьків (з якими фактично проживає малолітня чи 

неповнолітня особа) або опікуном чи піклувальником. 

При цьому подаються свідоцтво про народження, або рішення 

органу опіки і піклування чи рішення суду. 

До заяви про надання допомоги щодо особи, яка померла, крім 

переліку документів зазначених в пункті 5 надається копія довідки про 

особу, що здійснила поховання. 

5. Інформування жителів с. Павлів Нараївської сільської ради про 

порядок, строки та умови надання адресної грошової допомоги 

жителям покладається на Нараївську сільську раду. 

6. Нараївська сільська рада здійснює збір, систематизацію, вивчення 

поданих документів та несе відповідальність за їх достовірність. 

7. Сформовані та затвердженні Нараївською сільською радою списки 

жителів с. Павлів, які звернулись для отримання адресної грошової 

допомоги, подаються в Бережанську міську раду. 

8. Виплата адресної грошової допомоги жителям с. Павлів здійснюється 

на підставі рішення сесії Бережанської міської ради в рамках 

виконання даної програми через банківські установи. 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

                                                                                                             тис. грн.   

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на 
виконання програми 

Етапи виконання 
Програми 

Усього витрат на 

виконання 
програми 

2018 2019 2020 

Обсяг ресурсів, усього, у тому 
числі: 

300,0 300,6 470,0              1070,6 

Міський бюджет 300,0 300,6 470,0              1070,6 

 

5.ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА       

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

 
Завданням програми надання адресної грошової допомоги жителям с. 

Павлів Нараївської сільської ради на 2018-2020 роки є об’єднання 

матеріальних, фінансових, технічних, управлінських та інших ресурсів для 

здійснення спільної діяльності спрямованої на досягнення спільної мети 

визначеної договором про спільну діяльність між Бережанською міською та 

Нараївською сільською радою.



6.НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ НАДАННЯ  АДРЕСНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ 

ЖИТЕЛЯМ С.ПАВЛІВ НАРАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2018-2020 РОКИ 

 
№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість),тис. грн., 

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Підготовка 

документів для 

виплати адресної 

грошової 

допомоги 

жителям с. Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

Збір необхідних 

документів для 

отримання адресної 

грошової допомоги 

передбачених в 

підпункті 4 пункту 4 

Програми 

Щоквартально 

до 25 числа 

останнього 

місяця кварталу 

Нараївська 

сільська рада 

Не потребує 

фінансування 

- - - Забезпечення 

збору належного 

пакету 

документів для 

отримання 

адресної 

грошової 

допомоги 

жителям 

с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

Прийнятті рішення 

сільської територіальної 

громади про 

затвердження списків 

жителів с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради для 

виплати 

адресної грошової 

допомоги 

Щоквартально 

до 25 числа 

останнього 

місяця кварталу 

Нараївська 

сільська рада 

Не потребує 

фінансування 

- - - 

 

 

 

Забезпечення 

належного 

пакету 

документів для 

отримання 

адресної 

грошової 

допомоги 

жителям 

с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

Надання затвердженого 

списку жителів 

Нараївської сільської 

ради для виплати 

адресної грошової 

Щоквартально 

до 1 числа 

першого місяці 

кварталу 

Нараївська 

сільська рада 

Не потребує 

фінансування 

- - - Забезпечення 

належного 

пакету 

документів для 

отримання 

 



допомоги у 

відповідному кварталі в 

Бережанську міську 

раду 

адресної 

грошової 

допомоги 

жителям 

с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

2 Забезпечення 

виплати адресної 

грошової 

допомоги 

жителям с. Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

Підготовка пакету 

документів для 

виплати адресної 

грошової допомоги 

жителям  

с. Павлів Нараївської 

сільської ради 

Щоквартально 

до 5 числа 

першого місяці 

кварталу 

Бережанська 

міська рада 

Не потребує 

фінансування 

- - - 
Оформлення 

належного 

пакету 

документів для 

надання 

адресної 

грошової 

допомоги 

жителям 

с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

Прийняття рішення про 

виплату адресної 

грошової допомоги 

жителям с. Павлів 

Нараївської 

сільської ради та 

здійснення виплати 

Щоквартально 

до 10 числа 

першого місяці 

кварталу 

Бережанська 

міська рада 

Міський бюджет 300,0 300,6 470,0 Отримання 

адресної 

грошової 

допомоги 

жителям 

с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

 

                   7.КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
                         Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, покладається на виконавчий 

                         комітет Бережанської міської ради. 

  

 

                       Секретар міської ради                                                                                                                     Ірина  МИГОВИЧ  


