
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ   
 

від ___________________ №_________ 

                     м. Покровськ 

 
Про затвердження Порядку видачі гуманітарної допомоги громадянам Покровської міської 

територіальної громади у період збройного конфлікту після вторгнення Росії в Україну 

 

З метою мінімізації негативних наслідків у період збройного конфлікту після 

вторгнення Росії в Україну, для  посилення соціального захисту окремим категоріям 

громадян, надання додаткових соціальних гарантій незахищеним верствам населення, які 

опинилися в складних життєвих обставинах на  отримання гуманітарної, згідно рішення 

виконавчого комітету від 20.01.2022 № 21 «Про затвердження заходів щодо соціального 

захисту громадян в Покровській міській територіальній громаді на 2022 рік», керуючись 

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

самоврядування в Україні» (зі змінами) відповідно до Закону України від 17.01.2019 

№2671-VIII «Про соціальні послуги», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Порядок видачі гуманітарної допомоги громадянам Покровської 

міської територіальної громади у період збройного конфлікту після вторгнення Росії в 

Україну (додається). 

2. Організаційне забезпечення щодо виконання цього рішення покласти на 

Комунальну установу Покровського координаційного комітету самоорганізації населення 

(Ухова) та  управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької 

області (Бонзюх),  контроль - на керуючого справами виконкому міської ради Жук А. В. 

 

 

 

Міський голова                  Руслан ТРЕБУШКІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення виконкому міської ради  

від __________2022  № _________ 

 

Порядок  

видачі гуманітарної допомоги громадянам Покровської міської територіальної громади у 

період збройного конфлікту після вторгнення Росії в Україну 

 

1. Порядок видачі гуманітарної допомоги громадянам Покровської міської 

територіальної громади у період збройного конфлікту після вторгнення Росії в Україну 

(далі - Порядок) визначає механізм надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктових 

наборів, гігієнічних наборів або інш. окремим категоріям громадян, які зареєстровані та 

проживають в Покровській міській територіальній громаді, а також  зареєстровані як 

внутрішньо переміщені особи за фактичним місцем проживання/перебування і постійно 

проживають в Покровській міській територіальній громаді, а саме: 

- Особам, які досягли віку 60 та більше років та отримують пенсію менше 3-х 

прожиткових мінімумів на момент прийняття цього рішення, а саме 5100 грн. (п’ять тис. 

сто грн.)  та не працюють; 

- Особи з інвалідністю 1 та 2 групи  (без врахування доходів), особи з 

інвалідністю 3 групи, які отримують пенсію менше 3-х прожиткових мінімумів на момент 

прийняття цього рішення, а саме 5100 грн. (п’ять тис. сто грн.)  ; 

- Вагітним жінкам (за умови надання довідки від лікаря); 

- Сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю; 

- Багатодітним родинам (за умови надання посвідчення багатодітної родини та 

свідоцтва про народження дітей до 18 років) – при цьому гуманітарна допомога надається 

обом батькам окремо, та на трьох дітей – один набор; 

- Працюючим особам в Покровській міській територіальній громаді, які 

забезпечують  критичну інфраструктуру міста (за списками керівників підприємств); 

- Працюючим особам в Покровській міській територіальній громаді, які у 

період збройного конфлікту після вторгнення Росії в Україну знаходяться у відпустці без 

збереження заробітної платні та не покинули місця свого проживання (за списками 

керівників підприємств); 

- Особам, які через збройний конфлікт після вторгнення Росії в Україну мають  

пошкоджене житло; 

- Сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах ( за умови надання 

підписаного акта  депутатом міської ради або від Комунальної установи Покровського 

координаційного комітету самоорганізації населення про те, що сім’я опинилися в 

складних життєвих обставинах та рекомендацією надати гуманітарну допомогу). 

Якщо особа має декілька статусів, допомога надається за одним із визначених 

статусів. 

2. Для визначення права на отримання гуманітарної допомоги громадяни, які 

зареєстровані та проживають в Покровській міській територіальній громаді, або 

зареєстровані як внутрішньо переміщені особи за фактичним місцем 

проживання/перебування і постійно проживають на  території  Покровській міській 

територіальній громаді звертаються до старших домів або до голів квартальних комітетів, 

які складають Реєстр на отримання допомоги (ПІБ громадянина, адреса, номер паспорта, 

інш. надані документи, статус особи)  та передають до Комунальної установи 

Покровського координаційного комітету самоорганізації населення. Відповідальність за 

визначення статусу для отримання допомоги покладається на старших домів або на голів 

квартальних комітетів, яким пред’являються документи. 

3. Комунальна установа Покровського координаційного комітету 

самоорганізації населення перевіряє по електронному списку осіб отримувачів 



гуманітарної допомоги раніше виданої за період з 24.02.2022 року на поточну дату, та не 

пізніше наступного дня передає Реєстр до управління соціального захисту населення на 

опрацювання.  

4. Управління соціального захисту населення в цей день опрацьовує списки, 

передає запити до управління Пенсійного Фонду України для отримання інформації про 

розмір пенсії, яку одержує громадянин.  

5. Комунальна установа Покровського координаційного комітету самоорганізації 

населення передає списки уповноваженим особам для видачи гуманітарної допомоги. 

6. Після видачі допомоги  списки з особистим підписом одержувача допомоги 

передаються до управління соціального захисту населення для подальшого опрацювання в 

електронному  вигляді. Своєчасне внесення списків в електронному вигляді покладається 

на управління соціального захисту населення.  

7. Списки про отримання допомоги у вигляді гуманітарної допомоги зберігаються в 

управлінні соціального захисту населення Покровської міської ради протягом 3 років. 

 

 

Порядок підготовлено: управлінням соціального захисту населення Покровської міської 

ради 

 

Начальник управління        І. Бонзюх 

 

  

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради       А. Жук       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту рішення  

виконкому Покровської  міської ради 

 

Про затвердження Порядку видачі гуманітарної допомоги громадянам Покровської 

міської територіальної громади у період збройного конфлікту після вторгнення Росії 

в Україну 
 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ управлінням соціального захисту населення Покровської 

міської ради Донецької області     

  

Начальник управління соціального 

захисту населення Покровської міської 

ради 

 

                      І. Бонзюх 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ:                                            

 

Керуючий справами виконкому міської 

ради 

А. Жук 

 

 

Начальник комунальної установи 

Покровського координаційного 

комітету самоорганізації населення М. Ухова 

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів 

 

 

В. Пишна 

 

 

Начальник відділу документообігу 

міської ради  

 

Г. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАПЕРЕЧЕННЯ 

до проекту рішення виконавчого комітету Покровської міської ради 

Донецької області «Про затвердження Порядку видачи гуманітарної допомоги 

громадянам Покровської міської територіальної громади у період збройного 

конфлікту після вторгнення Росії в Україну» 

 

 

Розглянувши проект рішення виконавчого комітету Покровської міської 

ради Донецької області «Про затвердження Порядку видачи гуманітарної 

допомоги громадянам Покровської міської територіальної громади у період 

збройного конфлікту після вторгнення Росії в Україну», підготовлений 

Управлінням соціального захисту населення Покровської міської ради

 Донецької області, вважаю, що даний проект рішення не може бути 

погоджений виходячи з наступного: 

Проект рішення містить посилання на ст.ст.25, 26, 34, 59, 73 Закону 

України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

України», але вищевказані норми не містять повноважень міської ради або її 

виконавчих органів на будь-які дії з власністю іншої особи, при тому що ця 

власність не є власністю міської ради. Гуманітарна допомога, що надходить 

до Покровської міської територіальної громади має цільове призначення (для 

мешканців громади, для медичних закладів тощо). Жодна норма Закону 

України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

України» чи будь-який інший Закон не надає повноважень міської ради або її 

виконавчим органам змінювати цільове призначення та розпоряджатися цим 

майном на власний розсуд. При цьому згідно положень ст.19 Конституції 

України органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 

виключно та лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені 

Конституцією та законами України. 

Вказані вище норми Закону не регулюють право або порядок видачи 

гуманітарної допомоги, яка не є власністю міської ради. 

   

Звертаємо увагу на те, що Указом Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні», Указом Президента України «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні», затвердженими Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» та Законом України «Про затвердження Указу Президента України 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» застосовано 

формулювання «У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України». Тому таке формулювання проекту рішення, як «збройного 

конфлікту після вторгнення Росії в Україну», є недоречним та поза межами 

правового обґрунтування.  

 

Для ефективного та справедливого розподілу гуманітарної допомоги, 

що надходить до Покровської міської територіальної громади в умовах 

воєнного стану, пропонуємо створити гуманітарний штаб, а при ньому робочу 

групу (комісію), яка буде складатися з числа депутатів, представників 



виконавчих органів міської ради, трудових колективів, громадських 

формувань, представників самоорганізації населення тощо.  

 

 

 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів      Вікторія ПИШНА  


