
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКАМІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 25.08.2022 № 188 
м.Покровськ 

 
 

Про внесення  змін до рішення  міської ради від 12.08.2022 № 171 «Про затвердження 

Положення про надання допомоги у вигляді дров на період дії воєнного стануокремим 

категоріям громадян Покровської міськоїтериторіальної громади». 

 

З метою забезпечення додаткових соціальних гарантій особам, які опинилисяв 

складних життєвих обставинах на період воєнного стану та впорядкування надання 

допомоги у вигляді дров в тому числі з аварійних дерев, які видаляються на території 

Покровської міської територіальної  громадиКП«Багатогалузевим  комунальним 

підприємством», керуючисьстаттями 34, 40, 59, 73ЗаконуУкраїни від 21.05.1997№ 

280/97-ВР«ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні» (зі змінами),виконавчийкомітет 
 

 

ВИРІШИВ: 

 

Внести зміни до  Положення «Про надання допомоги у вигляді дров на період дії 

воєнного стану окремим категоріям громадян Покровської міської територіальної 

громади» затвердженого   рішенням комітету від 12.08.2022 №171 «Про затвердження 

Положення про надання допомоги у вигляді дров на період дії воєнного стану окремим 

категоріям громадян Покровської міської територіальної громади»,виклавши його в новій 

редакції (додається). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              Руслан ТРЕБУШКІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Додаток  

до рішення виконкому  

міської ради  

від 25.08.2022 № 188 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання допомоги у вигляді дров на період дії воєнного стануокремим категоріям 

громадянПокровської міської територіальної громади ( в новій редакції) 

 

1. Допомога у вигляді дров в тому числі з аварійних дерев, які видаляються на 

території Покровської міської територіальної громадинадається окремим категоріям 

громадян, які зареєстровані і постійно мешкають на території Покровської міської 

територіальної громадина період дії воєнного стану: 

Згідно пільгового статусу та заявленої потреби: 

- особам, які мають статус встановлений відповідно Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (особи з інвалідністю внаслідок      

Другої світової війни, учасники бойових дій Другої світової війни, одинокі та 

одинокомешкаючі члени родини загиблих), 

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

осіб з інвалідністю в Україні» та родинам які виховують дитину інваліда до 18 років. 

- особам похилого віку 80 років та старше,  якщо у складі сім’їзареєстровані 

непрацездатні особи які мають реєстрацію  у приватному секторі або перемістилися 

фактично з державного сектору при наявності підтверджуючих документів. 

-  особам, яким призначена  допомоги на дітей одиноким матерям. 

- особам, які опинилися в складних життєвих обставинах при наявності висновку 

акту оцінки потребсім’ї/особи Покровським центром соціальних служб та рішення 

комісіїпро надання допомоги у вигляді дров; 

- сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців; 

- сім’ям  зниклих військовослужбовців під час військового стану; 

- багатодітним сім’ям, які у складі  мають п’ять і більше дітей до 18 років; 

- особам, які  зареєстровані  як внутрішньо переміщенні  особи та  проживають на 

території Покровської  міської територіальної громади; 

- особам, у яких пошкоджені власні житлові будинки (при можливості пічного 

опалення); 

- учасникам бойових дій, які приймали участь в АТО/ООС за умови коли сукупний 

дохід сім’ї з розрахунку на одну особу не перевищує 2 прожиткові мінімуми. 

2.Для отримання допомоги у вигляді дров в тому числіз аварійних дерев, особа 

звертається доуправління соціального захисту населення Покровської міської ради, надає 

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та подає на 

розгляд комісії такі документи: 

- особисту заяву;  

-  копію паспорта; 

- копію 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); 

- довідку від КУ «Покровський координаційний комітет самоорганізації населення»   

про наявність осіб за фактичним місцем проживання та  наявність пічного опалення; 

-  довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб з ЦНАП; 

- сповіщення військової частини про загибель військового службовця під час  

участі   в бойових діях за забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії ( у разі потреби ); 

-  довідка підтверджуюча факт зникнення військового службовця ( у разі потреби ); 



- довідка  внутрішньо переміщеної особи; 

-посвідчення багатодітної родини на кожну дитину; 

- акт обстеження наслідків обстрілів в Покровській міській територіальній громаді   

(у разі потреби); 

- посвідчення учасника  бойових дій; 

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

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

4.Днем звернення вважається день прийняття  заяви зі всіма необхідними 

документами. 

5. Допомога у вигляді дров в тому числі  з аварійних дерев на період воєнного 

стану надається не частіше одного разу на рік та в об’ємі  2 кубічних метрів деревини в 

порядку черговості залежно від матеріального становища заявника. 

6.Список осіб, сформований згідно протоколукомісії щодо надання допомоги у 

вигляді дровна період дії воєнного стану мешканцямПокровської міської територіальної 

громади, передається  до КП «Багатогалузеве комунальне підприємство». 

7.На підставі списку, який передає управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради, КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» надає допомогу 

у вигляді дров на період дії воєнного стану в тому числі  з аварійних дерев. 

8.Наданнядопомогиу вигляді дров на період дії воєнного стану в тому числі з 

аварійних дерев, які видаляються на території Покровської міської територіальної 

громади,КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» є безкоштовним. 

 9.Надання допомоги у вигляді дров на період дії воєнного стану в тому числі з 

аварійних деревпровадиться при їх наявності. 

10.Звітність щодо отримання допомоги у вигляді дров на період дії воєнного стану 

в тому числі з аварійних дерев до кінця поточного місяця надається КП «Багатопрофільне 

комунальне підприємство» до Житлово-комунального відділу Покровської міської ради 

Донецької області. 

11.У разі отримання допомоги у вигляді дров на період воєнного стану в тому числі  

з аварійних дерев, ця допомога не враховується в дохід. 

 12.Прийняті документи зберігаються протягом 3-х років. 

 

 

Положення розроблено управлінням соціального захисту населення Покровської міської 

ради Донецької області 

 

Начальник управління 

соціального захисту населення    Ірина БОНЗЮХ 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради   Алевтина ЖУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


