
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок шостої сесії  шостого скликання 

 

 

06 травня 2015 року                                                                                                        № 65   

 

 

Про внесення змін та доповнень в додаток до міської цільової Програми 

підтримки членів сімей військовослужбовців, які проживають на території 

населених пунктів Пирятинської міської ради, мобілізованих на військову 

службу та, які несуть службу по контракту в зоні антитерористичної операції,   

на 2015 рік 

 

Відповідно до статей 26 закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 6 закону України „Про  статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту“ (зі змінами) з метою надання підтримки членам сімей 

військовослужбовців, які проживають на території населених пунктів 

Пирятинської міської ради, мобілізованих на військову службу та, які несуть 

службу по контракту в зоні антитерористичної операції, беручи до уваги 

протоколи засідань комісії виконкому міської ради по звільненню від сплати за 

надані комунальні послуги членів сімей військовослужбовців-жителів 

населених пунктів Пирятинської міської ради, мобілізованих на військову 

службу та, які несуть службу по контракту в зоні антитерористичної операції 

від 12.03.2015 № 1 та від 15.04.2015 № 2, враховуючи висновки постійної 

комісії з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в додаток до міської цільової Програми підтримки членів 

сімей військовослужбовців, які проживають на території населених пунктів 

Пирятинської міської ради, мобілізованих на військову службу та, які несуть 

службу по контракту в зоні антитерористичної операції, на 2015 рік 

доповнивши пункт 1 підпунктами 3), 4), 5) та пунктами 5, 6 (додається зі 

змінами). 
 

http://www.docufreezer.com/order


2. Організацію виконання рішення покласти на відділ фінансів та обліку 

міської ради (Цюра І.О.) та керівників комунальних служб міста (Скочко В.І., 

Дубров М.Я., Кривець В.В.).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та на голову постійної 

комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін та 

розвитку підприємництва Салівон О.О.   
 

 

 

Міський голова                                   О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до міської цільової Програми підтримки членів сімей військовослужбовців, 

які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської ради, 

мобілізованих на військову службу та, які несуть службу по контракту в зоні 

антитерористичної операції, на 2015 рік 

 

 

ПОРЯДОК 

надання матеріальної допомоги для оплати вартості наданих житлово – 

комунальних послуг членам сімей військовослужбовців, які проживають 

на території населених пунктів Пирятинської міської ради, мобілізованих 

на військову службу та, які несуть службу по контракту в зоні 

антитерористичної операції 

1. Порядок надання матеріальної допомоги для оплати вартості наданих 

житлово-комунальних послуг членам сімей військовослужбовців, які 

проживають на території населених пунктів Пирятинської міської ради, 

мобілізованих на військову службу та, які несуть службу по контракту в зоні 

антитерористичної операції, (далі – Порядок) визначає механізм надання з 

коштів міського бюджету матеріальної допомоги членам сімей  

військовослужбовців, які проживають як у місті Пирятині, так і в сільських 

населених пунктах Пирятинської міської ради: 

1) мобілізованих військовослужбовців (резервістів, військово-

зобов’язаних) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, 

військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, 

Управління державної охорони України, Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, які захищають незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і були призвані на військову службу, 

починаючи з березня 2014 року в м.Пирятин; 

2) військовослужбовців, що несуть службу в зоні антитерористичної 

операції на сході України по контракту; 

3) військовослужбовців, які проходили строкову військову службу, під 

час якої перебували в зоні проведення АТО; 

4) осіб, які служать в органах внутрішніх справ України і перебували у 

службовому відрядженні в зоні проведення АТО; 

5) осіб, які служать в Збройних силах України і перебували у службовому 

відрядженні в зоні проведення АТО. 

2. До членів сімей вищезазначених категорій військовослужбовців 

належать: 

у разі перебування у шлюбі військовослужбовця – дружина (чоловік), 

неповнолітні діти (віком до 18 років); 

у разі не перебування у шлюбі – батьки (усиновлювачі). 



3. Для отримання матеріальної допомоги для здійснення оплати вартості 

за надані житлово-комунальні послуги члени сімей військовослужбовців 

подають до виконкому міської ради такі документи: 

заяву; 

копію паспорта заявника (1, 2, 11, 12 сторінки); 

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); 

оригінал довідки з місця реєстрації про склад сім’ї (форма № 2); 

довідку військового комісаріату чи іншого органу, що здійснює 

керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, про 

факт мобілізації військовослужбовця або проходження ним служби по 

контракту. 

4. Відділ фінансів та обліку виконкому міської ради веде реєстр 

військовослужбовців та членів їх сімей, що мають право на отримання 

матеріальної допомоги для здійснення оплати вартості за надані житлово- 

комунальні послуги, після чого подає проект розпорядження разом з 

протоколом комісії по наданню матеріальної допомоги для оплати вартості 

наданих житлово-комунальних послуг членам сімей військовослужбовців, які 

проживають на території населених пунктів Пирятинської міської ради, 

мобілізованих на військову службу та які несуть службу по контракту в зоні 

антитерористичної операції для розгляду міським головою.  

5. Датою виплати матеріальної допомоги вважається дата, з якої 

військовослужбовця призвано (заключено контракт), незалежно від дати 

подання заяви на отримання такої матеріальної допомоги. Першим місяцем 

призначення матеріальної допомоги вважати місяць, з якого 

військовослужбовця призвано (заключено контракт), включаючи останній день 

місяця. Останнім місяцем призначення допомоги вважати місяць, в якому 

військовослужбовець був демобілізований, включаючи перший календарний 

день демобілізації. 

6. Військовослужбовці, які отримували відповідну матеріальну допомогу 

в 2014 році і, які мають право на отримання такої допомоги у 2015 році, 

повинні поновити довідку з військового комісаріату, яка засвідчує перебування 

на службі у поточному році і надати її до виконавчого комітету міської ради.   

Решта документів, які подані у 2014 році (заява на отримання 

матеріальної допомоги, копія паспорта отримувача матеріальної допомоги, 

оригінал довідки про склад сім’ї) вважаються чинними та такими, що дають 

право отримувати допомогу впродовж 2015 року. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         О.О. Новіков 

 
 


