
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

23.11.2021 № 689 

 

Про комісію з розгляду питань щодо надання матеріальної допомоги громадянам 

на відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, 

затоплення, буревій у житлових будинках та квартирах (в т.ч. ПДФО та 

військовий збір) 

 

 Відповідно до статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 91 Бюджетного кодексу України, на виконання затвердженої 

Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення 

населення на відповідний рік, з метою надання матеріальної допомоги 

громадянам на відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних обставин – 

пожежа, затоплення, буревій у житлових будинках та квартирах, виконком 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити комісію з надання матеріальної допомоги громадянам на 

відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, 

затоплення, буревій у житлових будинках та квартирах (в т.ч. ПДФО та 

військовий збір) у складі, що додається. 

2. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в міському 

бюджеті для надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування 

збитків внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення, буревій у 

житлових будинках та квартирах (в т.ч. ПДФО та військовий збір) (додається). 

3. Визначити таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради від 23.02.2021 № 93 ,, Про комісію з розгляду питань 

щодо надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування збитків 

внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення в житлових 

будинках та квартирах (в т.ч. ПДФО та військовий збір)“. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

міської ради 

23.011.2021 № 689 

 

СКЛАД 

комісії з надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування збитків 

внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення, буревій у 

житлових будинках та квартирах (в т.ч. ПДФО та військовий збір) 

 

Коваленко 

Тамара Василівна 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, голова Комісії 

 

Котенко 

Олександр Анатолійович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, заступник голови 

Комісії 

 

Педяш  

Роман Олегович 

- головний спеціаліст з цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи виконкому міської ради, 

секретар Комісії 

   

члени Комісії: 

Лук’яненко 

Руслан Іванович 

 

- староста села Калинів Міст 

Зайченко 

Сергій Олександрович 

 

- член виконавчого комітету (за згодою) 

Василенко  

Микола Васильович 

- депутат міської ради, секретар постійної комісії 

з питань освіти, фізичної культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту та гендерної 

рівності (за згодою) 

 

Тристан  

Олег Валерійович 

- депутат міської ради, голова постійної комісії з 

питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, 

підприємництва та комунальної власності                

(за згодою) 

 

Дубецький 

Богдан Васильович 

- депутат міської ради, член постійної комісії з 

питань прав людини, законності, культури, 

молоді, депутатської діяльності, етики та ЗМІ 

(за згодою) 

 



Яременко 

Ольга Олександрівна 

- начальник відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради 

 

Кудрявцев 

Олександр Олександрович 

- головний спеціаліст юридичного відділу  

виконкому міської ради 

 

Цюра 

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку  та  

звітності виконкому міської ради – головний 

бухгалтер     

 

Клименко 

Юрій Володимирович 

- начальник Пирятинського районного сектору 

головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Полтавській області (за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради Ірина КОЗІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому 

міської ради 

23.11.2021 № 689 

 

 

ПОРЯДОК 

надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування збитків 

внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення, буревій у 

житлових будинках та квартирах (в т.ч. ПДФО та військовий збір) 

 

Загальні положення 

1. Порядок надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування 

збитків внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення, буревій у 

житлових будинках та квартирах (в т.ч. ПДФО та військовий збір) (далі – 

Порядок) визначає механізм надання коштів з бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади ( далі – бюджету міської територіальної громади), 

передбачених на надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування 

збитків внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення, буревій у 

житлових будинках та квартирах, які проживають у населених пунктах 

Пирятинської міської територіальної громади, в окремих випадках за іншими 

обставинами, які можуть призвести до небезпеки та значною мірою вплинути на 

життєдіяльність осіб, які постраждали від непередбачуваних обставин.  

2. Порядок регулює механізм надання з бюджету міської територіальної 

громади матеріальної допомоги громадянам на відшкодування збитків внаслідок 

непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення, буревій у житлових будинках 

та квартирах (в т.ч. ПДФО та військовий збір). 

 

Умови надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування збитків 

внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення, буревій у 

житлових будинках та квартирах (в т.ч. ПДФО та військовий збір) 

1. Для отримання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування 

збитків внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення, буревій у 

житлових будинках та квартирах (в т.ч. ПДФО та військовий збір)  особа 

письмово звертається до виконавчого комітету міської ради з відповідною 

заявою, до якої додає відповідний пакет документів, а саме:  

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

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (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 житлово-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. 

Рішення щодо конкретної заяви приймаються комісією з розгляду щодо 

надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування збитків внаслідок 

непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення, буревій у житлових будинках 

та квартирах (в т.ч. ПДФО та військовий збір). 

 

Склад комісії 

1. До складу комісії по наданню матеріальної допомоги громадянам на 

відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, 

затоплення, буревій у житлових будинках та квартирах (в т.ч. ПДФО та 

військовий збір) (далі – Комісія) входять депутати міської ради, працівники 

виконавчого комітету міської ради. 

2. Комісію очолює заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради.  

3. Кількісний і персональний склад Комісії визначається і затверджується 

виконавчим комітетом міської ради. Крім того, до роботи Комісії залучатися 

депутати виборчих округів та представники інших організацій, установ міста. 

 

Виплата допомоги 

1. Видатки, пов’язані з наданням допомоги, здійснюються у межах коштів 

бюджету міської територіальної громади, передбачених на цю мету. 

2. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться по мірі 

надходження заяв від громадян з урахуванням дотримання термінів їх розгляду. 

3. Розмір допомоги визначається, виходячи із суми коштів, затверджених 

в бюджеті міської територіальної громади на реалізацію заходів Комплексної 

програми соціального захисту та соціального забезпечення населення. 

4. Пропозиції Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю 

голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, 

голос головуючого є вирішальним. 

5. Виплата матеріальної допомоги громадянам на відшкодування збитків 

внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення, буревій у житлових 

будинках та квартирах (в т.ч. ПДФО та військовий збір) здійснюється на підставі 

розпорядження міського голови за рішенням Комісії. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради Ірина КОЗІН 


