
ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення другої (позачергової) сесії 
районної ради восьмого скликання 
від 24 грудня 2021 року

Районна Програма 
по наданню матеріальної допомоги «Назустріч людям»

на 2021 рік

1. ПАСПОРТ

1. Ініціатор розроблення 
Програми:

Районна державна адміністрація, районна 
рада

2. Дата, номер і назва 
документа органу державної 
влади про розроблення 
Програми:

Бюджетний Кодекс України, Закон України 
«Про місцеві державні адміністрації, Закон 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»

3. Розробник Програми: Фінансове управління райдержадміністрації

4. Відповідальний виконавець 
Програми:

Районна державна адміністрація, районна 
рада

5. Учасники Програми: Фінансове управління РДА

6. Термін реалізації Програми: 2021 роки

7. Обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми

Визначається щорічно при затвердженні 
районного бюджету на поточний рік

8. Основні джерела 
фінансування програми

Районний бюджет та інші джерела, не 
заборонені законодавством.



II. Загальна частина

Відповідно до даної Програми матеріальна допомога призначається 
громадянам України, що зареєстровані на території Ніжинського району та 
працівникам установ, підприємств і організацій та пенсіонерам з їх числа, які 
опинились у скрутному матеріальному становищі у зв’язку із хворобою, 
смертю близьких родичів, втратою майна внаслідок пожежі, стихійного лиха 
та іншими особливими обставинами, та виплачується не більше одного разу 
на рік.

Рішення про надання або відмову у наданні матеріальної допомоги 
приймається комісіями, створеними при районній державній адміністрації та 
районній раді, за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті на 
фінансування районної Програми на поточний рік та оформляється 
протоколом.

Програма по наданню матеріальної допомоги «Назустріч людям» 
розроблена відповідно до чинного законодавства. Наданням допомоги 
регулюється Положеннями про надання матеріальної допомоги, які 
затверджується розпорядженнями голови районної державної адміністрації 
та голови районної ради.

III. Мета та основні завдання

Мета: Надання матеріальної допомоги.

Завдання:
- забезпечення надання матеріальної допомоги окремим громадянам;
- визначення розміру грошової допомоги;
- виплата допомоги у відповідні строки згідно Порядку.

IV. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається відповідно до законодавства за 
рахунок коштів районного бюджету в межах кошторисних призначень на рік, 
затверджених рішеннями сесії районної ради.

V. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:
- удосконалити існуючу систему по виплаті матеріальної допомоги;
- створити дієву систему надання допомоги людині, що потрапила у

складні життєві обставини;



- забезпечити безпеку та якість життя людини після надання 
матеріальної допомоги, які гостро її потребують у зв’язку із скрутним 
матеріальним становищем;

- створити у суспільстві потребу у відповідному ставлення громадян при 
наданні допомоги людині, що потрапила у складні життєві обставини.

VI. Заходи виконання Програми

1. Забезпечення своєчасного призначення особі матеріальної допомоги, 
яка її потребує.

2. Забезпечення перевірки доцільності та якості надання відповідних 
документів для виплати матеріальної допомоги.

3. Забезпечення своєчасної виплати матеріальної допомоги особі, яка 
опинилася в складних життєвих умовах.


