
 
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від   22.09.2022     Покровськ    № 215 

 
 
 

Про внесення  змін до  рішення  виконавчого комітету міської ради від 

26.07.2022 № 162 «Про затвердження Положення про надання допомоги у 

вигляді твердого палива на період дії воєнного стану окремим категоріям 

громадян Покровської міської територіальної громади» 

 

 

З метою забезпечення додаткових соціальних гарантій особам, які 

опинились в складних життєвих обставинах на період дії воєнного стану  та 

впорядкування надання допомоги у вигляді твердого палива, яке надається 

на території Покровської міської територіальної  громади КП  

«Багатогалузеве  комунальне підприємством», 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: 

 

Внести зміни до Положення «Про надання допомоги у вигляді твердого 

палива на період дії воєнного стану окремим категоріям громадян 

Покровської міської територіальної громади» затвердженого рішенням 

виконавчого комітету від 26.07.2022 № 162 «Про затвердження Положення 

про надання допомоги у вигляді твердого палива на період дії воєнного стану 

окремим категоріям громадян Покровської міської територіальної громади», 

виклавши його в новій редакції (додається). 

 
 

 

В.о.міського голови                                                                          Наталія ІВАНЬО 

 
 

 

 

 

 

 

     



Додаток  

до рішення виконкому  

міської ради  

від 22.09.2022 № 215 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання допомоги у вигляді твердого палива на період дії воєнного стану 

окремим категоріям громадян Покровської міської територіальної громади 

 

1. Допомога у вигляді твердого палива надається окремим категоріям 

громадян, які зареєстровані та (або) фактично проживають  на території 

Покровської міської територіальної громадина  на період дії воєнного стану: 

Допомога призначається: 

- особам, які мають статус ,встановлений відповідно до  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 (або) одинокомешкаючі члени родин 

загиблих); 

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

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та (або) мають у складі сім’ї 

дитину  з  інвалідністю; 

- особам старше 80 років ,  якщо у складі сім’їє лише  непрацездатні 

особи які зареєстровані та (або) фактично проживають  на території 

Покровської міської територіальної громади  у приватному секторі; 

- особам, яким призначена допомога на дітей одиноким матерям; 

       - сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців; 

- сім’ям  зниклих військовослужбовців під час військового стану; 

        - внутрішньо переміщеним особам ,вік яких становить 80 років і 

старше, або особа має  інвалідність  1 групи , якщо у складі сім’ї є лише  

непрацездатні особи які зареєстровані та (або) фактично проживають  на 

території Покровської міської територіальної громади  у приватному секторі; 

  - багатодітні родини, в складі яких є 5 і більше неповнолітніх дітей; 

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

коли сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу  не перевищує 3-х 

прожиткових мінімумів; 

- в окремих випадках при виявленні сімей, які перебувають у  складних 

життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі 

обставини 

(при наявності висновку оцінки потреб сім’ї). Комісія має право розглядати 

обставини та надавати дозвіл на отримання твердого палива в незалежності 

від доходів сім’ї та складу зареєстрованих та (або) фактично проживаючих за 

вказаною адресою; 

           2. Допомога не надається: 

              - у складі сім’ї заявника є особи, що забезпечуються твердим 

паливом на підприємствах різних форм власності; 

            - у разі, коли сукупний дохід сім’ї з розрахунку на одну особу 

перевищує 3 прожиткові мінімуми; 



3. Для отримання допомоги у вигляді твердого палива, особа 

звертається до Контакт-центру Покровської міської ради або до управління 

соціального захисту населення міської ради , надає паспорт громадянина 

України або інший документ, що посвідчує особу та подає на розгляд комісії 

такі документи : 

-  особисту заяву; 

- ідентифікаційний  номер (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 про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб; 

- довідку про  наявність пічного опалення; 

- відомості про осіб , які фактично мешкають за даною адресою (у разі 

потреби) 

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

             Під час подання копій документів заявник надає оригінали. 

4. Днем звернення вважається день прийняття  заяви зі всіма 

необхідними документами. 

5. Допомога у вигляді твердого палива на період дії воєнного стану 

надається один раз на рік на домогосподарство в  об’ємі  2 тони. 

6. Сформований, згідно протоколу засідання комісії, список осіб  щодо 

надання допомоги у вигляді твердого палива на  період дії воєнного стану 

мешканцям Покровської міської територіальної громади, передається 

управлінням соціального захисту міської ради  до КП «Багатогалузеве 

комунальне підприємство». 

          7. На підставі переданих відомостей КП «Багатогалузеве комунальне 

підприємство» надає допомогу у вигляді твердого палива на період дії 

воєнного стану. 

8. Надання допомоги у вигляді твердого палива на період дії воєнного 

станує безкоштовним. 

9. Облік, придбання та розвезення твердого палива покладається на КП 

«Багатогалузеве комунальне підприємство». 

10. Звітність щодо отримання допомоги у вигляді твердого паливана 

період дії воєнного стану покладається на КП «Багатопрофільне комунальне 

підприємство» до Житлово-комунального відділу  міської ради . 

11. Допомога  у вигляді твердого палива на період дії воєнного стану  

не враховується під час обчислення середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї при призначенні  різних видів допомог, субсидій та пільг. 

12. Прийняті документи зберігаються протягом 3-х років. 
 

Положення розроблено управлінням соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької області 
 

В.о.начальника управління 

соціального захисту населення             Тетяна БЄЛКІНА 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради   Алевтина ЖУК 


