
 

 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

п’ятдесят п’ятої сесії сьомого скликання 

 

 

16 травня 2019 року № 189 

 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 381 „Про 

затвердження Комплексної програми соціального захисту та соціального 

забезпечення населення на 2019 рік“ 

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням першого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про 

їх виконання та включення до Плану соціально - економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, враховуючи 

службовий лист головного спеціаліста із соціальних питань виконкому міської 

ради від 23.04.2019 № 1446/02-35 та висновки постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до підпункту 1.2. пункту 1 рішення сорок 

шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21 грудня                

2018 року № 381 „Про затвердження Комплексної програми соціального 

захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік“, виклавши 

„Порядок надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування 

збитків внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення в 

житлових будинках та квартирах“ в новій редакції, що додається. 

2. Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення сорок шостої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 381 

„Про затвердження Комплексної програми соціального захисту та соціального 



забезпечення населення на 2019 рік“, доповнивши його підпунктом 1.4. 

наступного змісту:  

„1.4. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним 

сімʼям, які виховують 5 та більше неповнолітніх дітей та перебувають на 

квартирному обліку на одержання житла позачергово, для вирішення 

соціально-побутових проблем (придбання будівельних матеріалів), що 

додається“. 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення п’ятдесят п’ятої сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

16 травня 2019 року № 189 

 

ПОРЯДОК 

надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування збитків 

внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення в житлових 

будинках та квартирах  

 

1. Порядок надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування 

збитків внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення в 

житлових будинках та квартирах визначає механізм надання з коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади матеріальної допомоги громадянам, 

які проживають як у місті Пирятин, так і в сільських населених пунктах 

Пирятинської міської ради. 

2. Для отримання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування 

збитків внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення в 

житлових будинках та квартирах громадяни 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); 

акт обстеження матеріально-побутових умов заявника 

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

копія рахунка (банківські реквізити або особовий рахунок). 

Крім того, для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги 

надаються: 

на ліквідацію наслідків, заподіяних пожежею – акт Пирятинського 

районного сектору головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Полтавській області про пожежу, яка сталася; 

на ліквідацію наслідків, які заподіяні стихійним лихом – відповідний акт 

виїзної комісії за участю депутатів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

3. Розмір матеріальної допомоги визначається комісією при виконкомі 

міської ради, склад комісії та Порядок використання коштів з розгляду питань 

щодо надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування збитків 

внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення в житлових 

будинках та квартирах затверджується рішенням виконкому міської ради, 

виходячи з обставин, що склалися, враховуючи рівень забезпечення заявника 

та/або його сім’ї та фінансової можливості ради, в межах коштів, передбачених 



в бюджеті міської об’єднаної територіальної громади на соціальний захист 

населення, у відповідності до Комплексної програми соціального захисту 

населення та соціального забезпечення на 2019 рік. 

4. Пакет документів по кожній сім’ї передається відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської ради з метою комісійного розгляду та 

прийняття рішення щодо надання матеріальної допомоги громадянам на 

відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, 

затоплення в житлових будинках та квартирах. 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення п’ятдесят п’ятої сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

16 травня 2019 року № 189 

 

ПОРЯДОК 

надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сімʼям, які 

виховують 5 та більше неповнолітніх дітей та перебувають на квартирному 

обліку на одержання житла позачергово, для вирішення соціально-

побутових проблем (придбання будівельних матеріалів) 

 

1. Порядок надання матеріальної допомоги багатодітним сімʼям, які 

виховують 5 та більше неповнолітніх дітей та перебувають на квартирному 

обліку на одержання житла позачергово при виконавчому комітеті 

Пирятинської міської ради, для вирішення соціально-побутових проблем 

(придбання будівельних матеріалів) визначає механізм надання коштів з 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади матеріальної допомоги 

громадянам, які проживають як у місті Пирятин, так і в сільських населених 

пунктах Пирятинської міської  об’єднаної територіальної громади. 

2.  Для отримання матеріальної допомоги громадяни 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); 

копії свідоцтв про народження дітей; 

акт обстеження матеріально-побутових умов заявника; 

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

копію документа, що засвідчує статус багатодітної сімʼї; 

довідка про перебування на квартирному обліку на одержання житла 

позачергово при виконавчому комітеті Пирятинської міської ради; 

копія рахунку (банківські реквізити або особовий рахунок). 

Крім того, для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги 

надається акт обстеження технічного стану житлового приміщення – 

відповідний акт виїзної комісії за участю депутатів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

3. Розмір матеріальної допомоги визначається комісією при виконкомі 

міської ради, виходячи з обставин, що склалися, враховуючи рівень 

забезпечення заявника та/або його сім’ї та фінансової можливості ради, в межах 

коштів, передбачених в бюджеті міської об’єднаної територіальної громади на 

соціальний захист населення, у відповідності до Комплексної програми 

соціального захисту населення та соціального забезпечення на 2019 рік. 



4. Пакет документів по кожному заявнику, після обговорення на комісії 

при виконкомі міської ради та прийняття рішення, передається відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради для надання 

матеріальної допомоги багатодітним сімʼям, які виховують 5 та більше 

неповнолітніх дітей та перебувають на квартирному обліку на одержання житла 

позачергово при виконавчому комітеті Пирятинської міської ради, для 

вирішення соціально-побутових проблем (придбання будівельних матеріалів). 

5. Заявники, після отримання коштів, в місячний термін зобов’язується 

надати копії документів виконавчому комітету міської ради, що засвідчують 

витрачання коштів на придбання будівельних матеріалів. 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 


