
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

 

від_______________№_________ 
               м. Покровськ 

 

Про затвердження Положення про надання 

матеріальної допомоги у вигляді дров 

мешканцям Покровської міської 

територіальної  громади 

 

 

З метою мінімізації негативних наслідків складних життєвих обставин та 

впорядкування надання нецільової матеріальної допомоги у вигляді дров з аварійних 

дерев, які видаляються на території Покровської міської територіальної громади  

комунальним підприємством КП «Багатопрофільне комунальне підприємство»,    

керуючись статтями 34, 40, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР                       

«Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Положення про надання матеріальної допомоги у вигляді дров 

мешканцям Покровської міської територіальної громади (додаток 1). 

2. Затвердити склад комісії для проведення обстеження з питань надання 

матеріальної допомоги у вигляді дров (додаток 2). 

3. Затвердити форму заяви щодо безкоштовного забезпечення дровами (додаток 3). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Фролова О.  

 

 

 

Міський голова Р. Требушкін



Додаток 1 

до рішення 

виконавчого 

комітету 

від №    

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання матеріальної допомоги у вигляді дров мешканцям Покровської міської 

територіальної громади 

 

1. Матеріальна допомога у вигляді дров з аварійних дерев, які видаляються на 

території, Покровської міської територіальної громади надається особам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах та зареєстровані і постійно мешкають на території 

Покровської міської територіальної громади, а також внутрішньо-переміщені особи, мають 

статус встановлений відповідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, 

учасники війни, одинокі та одинокомешкаючі члени родини загиблих), особи з 

інвалідністю 1 групи, згідно Закону України «Про основи захищеності осіб з інвалідністю 

в Україні», малозабезпечені особи та виняткові випадки, згідно акту обстеження комісії. 

2. Матеріальна допомога у вигляді дров з аварійних дерев не надається особам 

в разі: 

– наявності пільги на природний газ для опалення житлового будинку або пільги на   

тверде побутове паливо або субсидії; 

–  відсутності реєстрації місця проживання на території Покровської міської 

територіальної громади; 

– ненадання документів, передбаченим цим Положенням. 

3. Для отримання матеріальної допомоги у вигляді дров з аварійних дерев, особи 

звертаються до Контакт-центру Покровської міської ради, на особистому прийомі до 

міського голови, до депутатів Покровської міської ради, до управління соціального захисту 

населення та  надають наступний пакет документів: 

– особиста заява на ім’я Покровського міського голови; 

– копія паспорта (1,2,3,11-16 сторінки); 

– копія ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у 

паспорті); 

– копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи з інвалідністю; 

– довідка про склад сім’ї та наявність пічного опалення; 

– довідка про доходи членів сім’ї за попередні 6 місяців ( при необхідності, якщо 

зареєстровані працездатні особи);  

– документ, який підтверджує певний соціальний статус заявника (при наявності) або копії 

довідки ВПО (у разі наявності статусу); 

– інші документи (залежно від обставин, що склалися). 

4. Днем подання заяви вважається день прийняття  заяви зі всіма необхідними 

документами. 



5. Під час подання копій документів заявники надають їх оригінали для огляду. 

6. Список осіб, сформований згідно актів обстеження матеріально-побутових умов 

сім’ї, складений комісією, затвердженою даним рішенням  та висновку комісії, передається  

до  КП «Багатопрофільне комунальне підприємство». 

        7. Матеріальна допомога у вигляді дров з аварійних дерев  надається не частіше 

одного разу на рік та в об’ємі  2 кубічних метрів деревини. 

       8. Особи, які надали заявки на отримання допомоги у вигляді дров та не отримали  

допомогу до дати прийняття даного Положення, отримують дану допомогу в порядку 

черги. 

   9. Після затвердження даного Положення, всі нові заявки на отримання матеріальної  

допомоги у вигляді дров з аварійних дерев будуть доповнені до черги, яка існує до дати 

затвердження даного Положення. 

10. Надання допомоги дровами з аварійних дерев, які видаляються на території 

Покровської міської територіальної громади комунальним підприємством КП 

«Багатопрофільне комунальне підприємство» безкоштовне. 

11. Надання допомоги у вигляді дров — при наявності. 

12. При наданні допомоги у вигляді дров, особою, що отримує відповідну допомогу, 

заповнюється заява щодо отримання допомоги у вигляді паливних дров.. 

13. Звітність щодо отримання допомоги у вигляді паливних дров до кінця поточного 

місяця надається КП «Багатопрофільне комунальне підприємство» до відділу житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Покровської міської ради. 

14. КП «Багатопрофільне комунальне підприємство» забезпечує реалізацію та списує 

з балансу вартість наданої  допомоги та послуг. 

15. У разі отримання допомоги у вигляді дров, ця допомога не враховується в дохід. 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                   

виконкому ради  А.Жук 

 

 

 

Положення розроблено управлінням соціального захисту населення Покровської міської 

ради Донецької області 

 

 

 

Начальник управління 

соціального захисту населення  І.Бонзюх 

 



Додаток 2  

до рішення 

виконавчого 

комітету 

від №    

 

 

                                                                  СКЛАД 

                                          комісії для проведення обстеження  

                           з питань надання матеріальної допомоги у вигляді дров 

 

 

Фролов                                               

Олег Володимирович                          

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова комісії 

  

Бонзюх                                                   

Ірина Павлівна                                      

 

- начальник УСЗН Покровської міської ради, заступник 

голови комісії 

 

Колєснікова                                           

Тетяна Володимирівна                         

-   завідувач сектору державних соціальних інспекторів 

та контролю за призначенням та виплатою пенсій 

УСЗН Покровської міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

 

Гіда                                                        

Наталія Олександрівна                        

- інспектор КУ «Покровський 

координаційний 

комітет самоорганізації населення» 

Гуріненко 

Юлія Геннадіївна  

       

      -    депутат міської ради (за згодою)   

 

Дронь                                                    

Вікторія Сергіївна                               

- фахівець з соціальної допомоги вдома 

терцентру Покровської міської ради 

 

Кірдяєва                                                 

Наталія Григорівна  

 

-      державний соціальний інспектор сектору державних   

       соціальних інспекторів та контролю за призначенням  

       та виплатою пенсій УСЗН Покровської міської ради 

 

Красний  

Геннадій Васильович 

- голова Покровської спілки ветеранів війни  

в Афганістані, депутат міської ради (за згодою)   

 

Моденко 

Алла Юріївна  

       

      -     депутат міської ради (за згодою)   

 

Саглай                                                     

  Оксана Юріївна                                     

- завідувач відділення соціальної допомоги 

вдома терцентру Покровської міської ради 

 

Ухова                                                     

Марина Олександрівна                        

      -     начальник КУ «Покровський координаційний  

            комітет самоорганізації населення» 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради  А. Жук  



Додаток 3  

до рішення 

виконавчого 

комітету 

від №    

 

 

 
                                                             

                                                                                 ПОКРОВСЬКОМУ  МІСЬКОМУ  ГОЛОВІ   Р.ТРЕБУШКІНУ     

           

                    ______________________________________________________ 

   

                                                                                  _____________________________________________________ 

(ПІБ та категорія) 

 

                                                      ______________________________________________________                                                                                   
                                                                                             

                                                                                 ______________________________________________________ 

 (місце постійного проживання, реєстрації заявника) 

 

                                                                                 _____________________________________________________ 
                                                                                                                  (фактичне місце проживання) 

                                                                                                                 

         ____________________________________________________ 

                                                                                                                           (РНОКПП) 

 

                                                                                Телефон _____________________________________________    
 

 

 

ЗАЯВА №________ 
 

 Прошу надати мені, нецільову матеріальну допомогу у вигляді дров з аварійних дерев, згідно рішення 

виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької області та акту обстеження, складеного комісією у 

зв’язку з: 
  
Причина_______________________________________________________________________________________ 

 

Вид доходу _____________________________________________________________________________________ 

 

Наявність додаткових джерел фінансування __________________________________________________________ 
                                                                                       (пай, депозит, регрес) 

Доходи зареєстрованих працездатних осіб ______________________________________________________________________ 

 

 Мені роз’яснено, що у відповідності до Положення про надання  матеріальної допомоги у вигляді дров 

за рахунок коштів місцевого бюджету, допомога надається один раз на рік громадянам,  які постійно 

проживають на території Покровської міської територіальної громади і ВПО та опинились у складних життєвих 

обставинах з урахуванням акту комісії про обстеження матеріально-побутових умов проживання.   

            Погоджуюсь надати про себе персональні дані, необхідні для оформлення документів, щодо надання 

мені нецільової матеріальної допомоги у вигляді дров. 

            Погоджуюсь на відвідування і обстеження комісією житла та матеріального становища, за умови, що 

такі дії необхідні для визначення мого права на отримання нецільової матеріальної допомоги у вигляді дров. 

До заяви додаю: 
 

1. Копія паспорту заявника 

2. Копія ІПН 

3. Довідка з місця проживання про склад сім’ї 

4. Інші документи 

 

_____________________________                             ________________________________________________ 
               (дата)                                                                                                                                    (підпис заявника) 


