
 

 

 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 12 травня 2020 року                                                                                         №94 

 
Про внесення змін у положення  
про надання одноразових  
грошових допомог 
 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та затвердженної рішенням Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади від 16.03.2018 №1591-25/2018 «Про затвердження 
комплексної Програми соціального захисту населення Печеніжинської ОТГ на 
2018-2021 р.р.», та з метою надання допомоги на здійснення заходів з ліквідації 
наслідків назвичайних ситуацій особам, чиї житлові та/або господарські будівлі 
пошкоджені (знищені) внаслідок надзвичайної ситуації (повені, зсуву, пожежі 
та ін.) виконавчий комітет селищної ради об’єднаної територіальної громади 

в и р і ш и в: 

1. Розділ 1 Положення про надання грошової та матеріальної допомоги 
малозахищеним верствам населення Печеніжинської об’єднаної територіальної 
громади затвердженого рішенням виконавчого комітету Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади від 04.01.2016 №14, 
доповнити пунктом 2.2.1 такого змісту: 

«2.2.1. Виплата допомоги на здійснення заходів з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій особам, чиї житлові та/або господарські будівлі 
пошкоджені (знищені) внаслідок надзвичайної ситуацій (повені, зсуву, пожежі 
та ін.) надається жителям Печеніжинської об’єднаної територіальної громади на 
підставі звернень. До звернення (заяви) обов'язково надаються наступні 
документи: 

- Копія документа, що посвідчує особу; 
- Копія довідки реєстраційного номера облікової картки платника 

податків з державної податкової інспекції за місцем реєстрації. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, подають копію з відповідною 
відміткою; 

- Довідка про склад сім'ї; 
- Копія документа, що підтверджує право власності на нерухоме майно 

(відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, свідоцтво на 



право власності тощо), або довідку органу місцевого самоврядування про 
належність заявнику неприватизованого нерухомого майна; 

- Акт про пожежу, складений територіальним підрозділом ДСНС (для 
осіб, які постраждали внаслідок пожежі); 

- Акт обстеження житлових та/або господарських будівель, що 
пошкоджені (знищені) внаслідок повені, зсуву, пожежі та ін., складений 
комісіями, утвореними органом місцевого самоврядування; 

- Документи, що підтверджують належність заявника або членів сім'ї до 
пільгових категорій населення (за наявності); 

- Фотоматеріали пошкоджених (знищених) будівель; 
- Інформація про рахунок уповноваженого члена сім'ї в установі банку, 

на який будуть перераховуватись бюджетні кошти.». 

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
рішення покласти на головного відповідального виконавця - спеціаліста I-ї 
категорії з охорони праці, цивільного захисту та техногенної безпеки 
виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади (С. Шовгенюк). 

3. Контроль за виконанням рішення поставити на керуючого справами 
виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади Романа Шупякаю. 

 

 

 

В.о. Печеніжинського селищного голови ОТГ                  Михайло Стефанюк 
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