ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
НАКАЗ

с

/

м. Київ

№

#9
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ю сти ц ії (м. Київ)

Про внесення змін до Порядку надання однбразової адресної матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які
опинилися в складних життєвих обставинах

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», пункту 4 частини 1 статті 9 та частини 3 статті 11 Закону
України «Про соціальні послуги», підпункту 1 пункту а) статті 27 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою подальшої підтримки
малозахищених верств населення, які опинилися у складних життєвих
обставинах,
НАКАЗУЮ:

1.

Внести до Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги

малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в
складних

життєвих

обставинах,

затвердженому

наказом

Департаменту

соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 04 квітня 2019 року № 67, зареєстрованому
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 08 квітня
2019 року за № 112/2289, такі зміни:

1.1. Доповнити пункт 3 новим абзацом такого змісту:
«Управління та Департамент, до яких надійшла заява про надання
допомоги, використовує інформацію про розмір пенсії та державної соціальної
допомоги, що виплачується особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю і
непрацюючим малозабезпеченим особам, які звернулися за наданням допомоги,
з

урахуванням ч даяца;, автоматизованої

системи

обробки

документів

з

призначення та виплати пенсій, центрального сховища баз даних Міністерства
соціальної політики або даних, які наведені у довідках, виданих органами, що
виплачують таким особам пенсії та/або державну соціальну допомогу, у разі не
можливості автоматичного отримання органом соціального захисту, особа, яка
звернулася за наданням одноразової адресної матеріальної допомоги надає
зазначену інформацію особисто;».

1.2. У пункті 4 слова «та за депутатськими зверненнями» виключити.

2.

Начальнику відділу правового забезпечення (Тертичному О.) подат

цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від
03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіц‘~

ублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу лиша

>ю.

Директор Департаменту

Руслан СВІТЛИЙ

