
 Голові комісії  

з питань надання матеріальної допомоги 

громадянам міста, які опинилися в складних 

життєвих обставинах 
 

____Іванова Івана Івановича_____________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

пенсіонер / працездатна особа________ 

(статус) 

м. Суми, вул. Героїв Крут, буд. 1, кв. 1__ 

(адреса місця реєстрації) 

050ХХХХХХХ ________________________ 
                   (контактний телефон) 

ЗАЯВА 

Прошу надати мені матеріальну допомогу як особі, яка опинилася в складних життєвих 
обставинах, а саме: для проведення або за проведене лікування 
ортопедичного/онкологічного/офтальмологічного захворювання,_або потребую 
прийому дороговартісних медичних препаратів, або на / за проведене оперативне 
лікування_(згідно з виписками/висновками/довідками лікувального закладу або 
сімейного лікаря їз зазначенням назв медикаментозних препаратів)._________________  
На лікування витрачено ХХХ грн., або потребую на лікування ХХХ грн._______________  
Чеки на суму ХХХ грн. додаю (за потреби)       _____________________________  ________  
Отримую пенсію, або з/пл в розмірі ХХХ грн._______________________________________  
Проживаю: (зазначити склад сім’ї та доходи членів сім’ї, що проживають разом із 
заявником)_____________________________________________________________________ 
Прошу надати допомогу в розмірі ХХХ грн.________________________________________ 

 

Звіт про використання наданих коштів зобов’язуюсь надати протягом 6 місяців з дня зарахування 

коштів на особовий рахунок, відкритий в уповноваженій банківській установі (у разі наданні 

матеріальної допомоги в розмірі, що перевищує п’ять прожиткових мінімумів) ___Підпис_________ . 

                                                                                                                                (підпис)                

Матеріальну допомогу прошу перерахувати  

на рахунок № _UA ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ   _____________________,  

відкритий у _АТ КБ ПриватБанк_______________________________________________ 

. 

Даю згоду на збір та обробку інформації про мої персональні дані, які необхідні для призначення 

та виплати матеріальної допомоги. 

 

На письмовій відповіді не наполягаю. 

Іванов І.І.___________                                        «_01__»_січня__2020 р. 
 

Додані документи: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято «___» __________ 20    р. та зареєстровано за № _______. 

Для розгляду заяви необхідно додати до «____» __________20    р. такі документи:  

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

необхідність направлення запиту до __________________________________________________________________________ 

Відповідальна особа ________________________________________________ Ознайомився  Іванов І.І.___________       
                                              (прізвище та підпис відповідальної особи)                                                (підпис заявника)                                                                        

-----------------------------------------------(лінія відрізу)------------------------------------------ 

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято «___» ___________ 20    р. та зареєстровано за № _______. 

Додатково для розгляду заяви необхідно додати до «____» __________ 20    р. такі документи  

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

Відповідальна особа________________________________________________ Ознайомився  Іванов І.І.___________       
                                              (прізвище та підпис відповідальної особи)                                                (підпис заявника)                                                                        



До заяви додаю:  

1. Копію паспорта на _2___ арк., 

2. Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків                  

(крім осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого номера) за умови відсутності 

інформації про такий номер у паспорті в формі ID-картки) на _1__ арк., 

3. Довідку про склад сім’ї _1___ арк., 

4. Документи, що підтверджують необхідність надання матеріальної допомоги: 

- довідки (висновки, виписки) лікувального закладу __2__ арк., 

- фінансові документи (рахунки/чеки) __1__ арк. 

5. Інформацію про особовий рахунок, відкритий в уповноваженій банківській установі на __1_ арк. 

6. Інші документи ___копія пенсійного посвідчення / копія МСЕК__________________ на __1_ арк. 

 

 

Іванов І.І.___________                                                       «_01__»_січня__2020 р. 
 

 

 

 

Примітка*** складні життєві обставини – обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, 

соціальним становищем, іншими життєвими обставинами, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула 

або втратила) здатності або можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у 

суспільному житті;  
 

 


