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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                      

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення від 

мешканки с. Лежино, Запорізького району, Запорізької області Гунази Наталії 

Анатоліївни щодо незаконного позбавлення її права на отримання державної 

соціальної допомоги. 

Зі змісту звернення вбачається, що Гуназа Н.А. самостійно виховує 

малолітнього сина, оскільки у 2016 році помер її чоловік. Єдиним доходом для 

заявниці є її заробітна плата, яку вона отримує працюючи санітаркою у лікарні.  

Після смерті чоловіка, заявниця опинилась у скрутному фінансовому 

становищі, у зв’язку з чим була змушена звернутись до територіального органу 

соціального захисту населення з метою отримання соціальної допомоги, 

визначеної ст. 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». 

Тоді ж заявнику була призначена соціальна допомога як одинокій матері, 

яка залишись самостійно виховувати дитину, а також допомога як 

малозабезпеченій сім’ї.  

Заявник зазначає, що пенсійний фонд відмовив їй у призначенні пенсії у 

зв’язку із втратою годувальника, у зв’язку з тим що в її покійного чоловіка не 

вистачило страхового стажу.  

Нещодавно, заявник повторно звернулась до органу соціального захисту 

населення з метою переоформлення соціальної допомоги, однак у призначення 



допомоги їй було відмовлено. Зі слів працівників, у зв’язку з тим, що доходи 

заявника перевищують пожиточний мінімум.  

Вказані дії заявник вважає незаконними, оскільки працюючи санітаркою 

вона отримує мінімальну заробітну плату, з якої вона також сплачує податки, у 

повному розмірі, інших джерел доходу у неї немає. Кошти, які вона отримує, не 

вистачає на утримання сина та її самої. 

Також, заявник звернулась до органів ДФС із заявою щодо призначення 

їй пільг зі сплати податку на доходи фізичних осіб, що передбачено ст. 169 

Податкового кодексу України. Рішення на сьогодні не прийнято. 

 Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2,3 ст. 36 

Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас, 

розібратись у ситуації, що склалась та посприяти у призначенні Гуназі Наталії 

Анатоліївни державної соціальної допомоги як одинокій матері з дитиною.  

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника – Гуназу Н.А., за адресою: вул. Жовтнева, 63, с. Лежино, 

Запорізький р-н, Запорізька обл., т. 0935991659 у визначений законодавством 

термін. 

 

 

З повагою 
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