ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ
ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ПРОПОЗИЦІЯМИ
ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ
(Витяг з Положення про порядок надання матеріальної грошової допомоги
мешканцям міста Вінниці, затвердженого Рішенням 59 сесії Вінницької
міської ради 6 скликання від 23.01.2015 № 1992 зі змінами)
Матеріальна грошова допомога в розмірі, що не перевищує суми, що
дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для
працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4
та округленого до найближчих 10 гривень, надається заявнику – члену
територіальної громади міста Вінниці, який опинився у складних життєвих
обставинах, виконавчим комітетом за пропозиціями депутатів міської ради в
межах фонду, затвердженого міською радою на поточний рік.
Для отримання такої допомоги, заявник подає на особистому прийомі
депутату міської ради наступні документи:
1. Заяву на ім’я міського голови та депутата міської ради встановленої
форми (згідно додатку).
2. Копію паспорта (сторінки 1 і 2, а також сторінка з відміткою про
реєстрацію місця проживання).
3. Копію ідентифікаційного номера.
4. У разі звернення за матеріальною грошовою допомогою мешканців
міста Вінниці, переміщених з тимчасово окупованої території України та
районів проведення антитерористичної операції, зареєстрованих у
Департаменті соціальної політики міської ради, заявник подає копію довідки
про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції.
5. Копію довідки про відкриття особового рахунку в державному банку
України, у разі виплати матеріальної грошової допомоги через банківську
установу.

Міському голові
_________________________________
Депутату міської ради
___________________________________
(прізвище та ініціали депутата)
____________________________________
____________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові заявника)
___________________________________
(адреса проживання та реєстрації)
__________________________________

___________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА

В зв’язку з тим, що я опинився (опинилась) у складних життєвих
обставинах, спричинених _______________________________________,
прошу надати мені матеріальну грошову допомогу.
Призначену матеріальну грошову допомогу виплатити таким способом
(підкреслити вибраний варіант):
а) перерахувати на особовий рахунок в установу державного банку України
__________________________________________________________;
(вказати назву банку)
б) перерахувати через поштове відділення зв’язку УДППЗ «Укрпошта».

______________

_______________

(дата)

(підпис)

