
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ   
 

від   16.06.2022   №   139 
           м. Покровськ 

 

Про затвердження Порядку надання натуральної допомоги у вигляді електроплит для 

сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах в умовах воєнного стану    

 

З метою посилення соціального захисту окремих категорій громадян, у період 

збройного конфлікту після вторгнення Росії в Україну, для надання додаткових соціальних 

гарантій незахищеним верствам населення, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

в зв’язку з відсутністю газопостачання в громаді, 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 40, 59, 73 

Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі 

змінами),  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити Порядок надання натуральної допомоги у вигляді електроплит для 

сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах в умовах воєнного стану (Додаток 1). 

 

2.  Затвердити склад комісії щодо надання натуральної допомоги у вигляді 

електроплит мешканцям Покровської міської територіальної громади (Додаток 2). 

 

3.  Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління 

соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області (Бонзюх), 

контроль - на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  ради 

Фролова О.В. 
 

 

В.о.міського голови           Наталія ІВАНЬО 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1  

до рішення виконкому міської ради  

від   16.06.2022   №   139 

 

 

 

 

Порядок 

надання натуральної допомоги 

у вигляді електроплит для сімей, які опинилися в складних життєвих  

обставинах в умовах воєнного стану 

 

1.Порядок надання натуральної допомоги у вигляді електроплит для сімей, які 

опинились в складних життєвих обставинах в умовах воєнного стану (далі - Порядок) 

визначає механізм надання допомоги у вигляді електроплит для сімей, які опинились в 

складних життєвих обставинах в умовах воєнного стану та в зв’язку з відсутністю газу в 

громаді, 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 та знаходяться у складних життєвих обставинах, які не мають приладдя для 

приготування їжі. 

2.Натуральна допомога у вигляді електроплит для сімей, які опинились в складних 

життєвих обставинах в умовах воєнного стану (далі- електроплит) надається за рахунок 

коштів бюджету Покровської міської територіальної громади за наявності фінансування на 

зазначені цілі та в межах асигнувань затверджених кошторисом на відповідний рік. 

3. Для визначення права на отримання допомоги у вигляді електроплит 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 надають до управління соціального захисту населення Покровської 

міської ради Донецької області такі документи: 

- Заяву на отримання електроплити; 

- Копію  паспорта; 

- Копію ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний орган державно ї податкової служби і мають відмітку у 

паспорті); 

- Копію довідки внутрішньо-переміщеної особи (для ВПО); 

- Копія останнього аркуша трудової книжки; 

- Копію посвідчення про статус багатодітної родини; 

- Копію свідоцтва про народженні дитини;  

- Інші документи (залежно від обставин, що склалися). 

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

Сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах та знаходяться на супроводу у 

соціальних службах (Територіальний Центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), Покровського міського Центру соціальних служб Донецької області, 

управління сім’ї молоді та спорту) забезпечуються згідно поданих списків до управління 

соціального захисту населення. 

 

 



 

4. Право на отримання електроплит мають:  

Кількість 

конфорок  
Категорії осіб, що мають право на отримання електрплит 

одна конфорка 

одинокі громадяни, які знаходяться на обліку в Територіальному 

Центрі на обслуговуванні на дому; малозабезпечені непрацюючі, які 

мають мінімальний дохід; особи з інвалідністю, які мають 

мінімальний дохід 

дві конфорки 

багатодітні родини; сім’ї, які проживають з дітьми, які мають 

інвалідність; сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, в 

складі якої більше, ніж одна особа 

 

5. У разі отримання натуральної допомоги у вигляді електроплит для сімей, які 

опинились в складних життєвих обставинах в умовах воєнного стану, ця допомога не 

враховується в дохід при призначенні допомог, субсидій та інш. 

6. Електроплити надаються згідно Акту обстеження умов проживання сім’ї, яка 

опинилася у складних життєвих обставинах, складеного відповідальними особами 

(старшого дома, голови ОСББ або головою квартального комітету, представником 

управління соціального захисту населення) та депутатом міської ради, які проводили 

обстеження та надали висновок, що  сім’я малозабезпечена, та опинилася у складних 

життєвих обставинах (далі- акти обстеження).  

7. Акти обстеження передаються до комісії щодо надання  натуральної допомоги у 

вигляді електроплит мешканцям Покровської міської територіальної громади, яка надає 

висновок. 

8. Згідно рішення комісії управлінням соціального захисту населення під особистий 

підпис одержувача надається натуральна допомога у вигляді електроплити. 

9.  У разі смерті громадянина, яка опинилась в складних життєвих обставинах 

допомога у вигляді електроплити іншому члену родини не надається. 

  10.  Прийняті документи зберігаються  в управління соціального захисту населення            

Покровської міської ради протягом 3-х років. 

 

 

 

Порядок підготовлено: управлінням соціального захисту населення Покровської міської 

ради 

 

 

Начальник управління         І. Бонзюх 

 

  

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконкому міської  ради  

від   16.06.2022   №   139 

 

СКЛАД 

комісії щодо надання  натуральної допомоги у вигляді електроплит мешканцям 

Покровської міської територіальної громади 

Фролов 

Олег Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, голова комісії 

 

Карпенко  

Лілія Валеріївна                         

- завідувач сектору нагляду, моніторингу, супроводу виконання 

соціальних програм та розвитку  соціальних послуг УСЗН 

Покровської міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Андрійченко 

Сергій 

Сергійович  

 

 

 

- депутат міської ради (за згодою) 

Колесникова 

Тетяна Володимирівна 

 

Лисенко  

Тетяна Миколаївна 

- завідувач сектору надання соціальних послуг УСЗН 

Покровської міської ради 

 

- директор Покровського міського центру соціальних служб 

Донецької області 

 

Саглай        

Оксана Юріївна   

- завідувач відділення соціальної допомоги вдома терцентру 

Покровської міської ради 

 

 

Тарасенко    

Ольга Георгіївна 

 

керівник служби «Денний центр соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі (з кризовою кімнатою)» 

Покровського міського центру соціальних служб Донецької 

області 

 

Четверик  

Тетяна Сергіївна  

 

голова громадської організації «Міська організація інвалідів м. 

Покровськ» (за згодою) 

 

Циганок 

Іван Іванович    

       

завідувач перинатарного центру 2 рівня КМП«Покровська 

клінічна лікарня інтенсивного лікування», депутат міської ради 

 

Федоров              

Анатолій Іванович 

 

завідувач бази відпочинку Лисогірська гребля ПРАВ    «ШУ 

«Покровське», депутат міської ради (згодою)   

 

Ухова        

Марина Олександрівна        

 начальник КУ «Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення» 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради  А. Жук 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконкому Покровської міської ради Донецької області 

 

Про затвердження Порядку надання натуральної допомоги у вигляді електроплит для 

сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах в умовах воєнного стану    

 

 

У період збройного конфлікту після вторгнення Росії в Україну з метою посилення 

соціального захисту окремих категорій громадян, для надання додаткових соціальних 

гарантій незахищеним верствам населення, в зв’язку з відсутністю газопостачання в 

громаді, пропонуємо механізм надання натуральної допомоги у вигляді електроплит 

окремим категоріям громадян, які зареєстровані та проживають в Покровській міській 

територіальній громаді та знаходяться у складних життєвих обставинах, а також  

зареєстровані як внутрішньо переміщені особи за фактичним місцем 

проживання/перебування і постійно проживають в Покровській міській територіальній 

громаді та знаходяться у складних життєвих обставинах. Натуральна допомога у вигляді 

електроплит надається за рахунок коштів бюджету Покровської міської територіальної 

громади. 

 

 

Начальник управління                                                                  Ірина БОНЗЮХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


