
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

___________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від     __________ 2022 року  №  

 
м. Олександрія 

 
Про затвердження Положення про 
надання благодійної матеріальної 
допомоги у вигляді дров мешканцям 
Олександрійської  територіальної громади 
 

Відповідно до ст. 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою мінімізації негативних наслідків складних життєвих обставин та впорядкування 
надання благодійної матеріальної допомоги у вигляді дров з аварійних дерев, які 
видаляються на території Олександрійської територіальної громади суб’єктом 
господарювання, який здійснює видалення аварійно-небезпечних зелених насаджень, 
враховуючи рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 29.09.2022                
№ 473 «Про затвердження Положення про надання благодійної матеріальної допомоги у 
вигляді дров мешканцям Олександрійської територіальної громади»  

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про надання благодійної матеріальної допомоги у вигляді 
дров мешканцям Олександрійської територіальної громади, що додаються.  

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійні комісії міської ради з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
будівництва та раціонального використання природних ресурсів, з питань економічної і 
інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Гугленка Ю. О.  
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
 

 
 

 
                                                                                            
 
 

ПРОЄКТ 



                                                                                              ЗАТВЕДЖЕНО 
  
Рішення міської ради 
від «___» _________ 2022 № 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про надання благодійної матеріальної допомоги у вигляді дров 
мешканцям Олександрійської територіальної громади 

 
1. Благодійна матеріальна допомога у вигляді дров з аварійних дерев, які видаляються 

на території Олександрійської територіальної громади, надається соціально незахищеним 
верствам населення та малозабезпеченим сім’ям, що опинилися в складних життєвих 
обставинах, лише за однією адресою, не частіше одного разу на рік, при наявності в них 
пічного опалення, за заявою власника житлового приміщення або особи, яка зареєстрована і 
постійно мешкає на території Олександрійської територіальної громади, за умови 
відсутності в них субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, передбаченої законодавством, у випадку, коли житлове приміщення не 
забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням. 

2. Благодійна матеріальна допомога у вигляді дров з аварійних дерев не надається 
особам у разі: 

- наявності газопостачання для опалення житлового будинку; 
- наявності пільги (субсидії) на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива, передбаченої законодавством, у випадку, коли житлове 
приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням; 

- відсутності реєстрації місця проживання на території Олександрійської 
територіальної громади; 

- зареєстрованих в житловому приміщенні  працевлаштованих осіб, які мають 
середньомісячний сукупний дохід більший від прожиткового мінімуму для сім’ї; 

- ненадання документів, передбачених цим Положенням; 
- надання недостовірних відомостей.  
3. Для отримання благодійної матеріальної допомоги у вигляді дров особи звертаються 

до Олександрійської міської ради та надають пакет документів: 
- особиста заява на ім’я Олександрійського міського голови згідно з додатком до 

даного Положення; 
- копія паспорта з відміткою про зареєстроване місце проживання на території 

Олександрійської територіальної громади;  
- копія 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 пенсійного посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю, посвідчення ветерана 
війни, посвідчення дитини-сироти або дітей, позбавлених батьківського піклування (на 
підтвердження статусу соціально незахищених верств населення), або довідки на 
підтвердження малозабезпеченої сім’ї, яка постійно проживає на території Олександрійської 
територіальної громади, та з поважних або незалежних від них причин мають 
середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї;  

- довідка про склад сім’ї із зазначенням всіх зареєстрованих членів сім’ї, які 
проживають за даною адресою, з відміткою наявності пічного опалення, затверджена 
головою квартального комітету; 

- довідка про доходи заявника та членів сім’ї, які зареєстровані та проживають за 
вказаною в заяві адресою – за попередні 6 місяців (у разі зареєстрованих в житловому 
приміщенні  працевлаштованих осіб);  

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



4. Під час подання копій документів заявники надають їх оригінали для огляду. 
5. Благодійна матеріальна допомога у вигляді дров надається в порядку черговості, не 

частіше одного разу на рік, в об’ємі 2 (двох) кубічних метрів деревини, лише при умові 
виконання робіт з видалення аварійних дерев та сухостою в межах території населеного 
пункту заявника.  

6. Особи, які подали заяви на отримання благодійної матеріальної допомоги у вигляді 
дров та не отримали допомогу до дати прийняття даного Положення, отримують дану 
допомогу в порядку черги. 

7. Після затвердження даного Положення всі нові заяви на отримання благодійної 
матеріальної допомоги у вигляді дров з аварійних дерев будуть доповнені до черги, яка 
існувала до дати затвердження даного Положення. 

8. Особи, які подали заяви на отримання благодійної матеріальної допомоги у вигляді 
дров та не отримали допомогу в поточному році через велику кількості заявників та 
відсутність деревини, отримують дану допомогу в наступному році, у порядку черговості, 
при умові виконання робіт з видалення аварійних дерев та сухостою в межах території 
населеного пункту заявника.  

9. Надання допомоги у вигляді дров з аварійних дерев, які видаляються на території 
Олександрійської територіальної громади – безкоштовне. 

10. При наданні благодійної матеріальної допомоги у вигляді дров особою, що отримує 
відповідну допомогу, робиться запис з особистим підписом до роздавальної відомості. 

11. Суб’єктом господарювання, який здійснює видалення аварійно-небезпечних 
зелених насаджень, щотижнево надається до управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради інформація з 
переліком осіб та їх адресами, за якими була надана благодійна матеріальна допомога у 
вигляді дров.  



Додаток 
до Положення про надання благодійної  
матеріальної допомоги у вигляді дров 
мешканцям Олександрійської  
територіальної громади 

 
 

Міському голові 
   Кузьменку С.А. 
   _____________________________________ 
   _____________________________________ 
              ( ПІБ та категорія)  
   _____________________________________ 
   _____________________________________ 
   (місце реєстрації заявника)                                    
                                                                                     тел. _________________________________ 
 

 
ЗАЯВА 

Прошу надати мені благодійну матеріальну допомогу у вигляді дров з аварійних дерев 
у зв’язку з: 
Причина ______________________________________________________________________  
Вид доходу ____________________________________________________________________  

 
Мені роз’яснено, що відповідно до Положення про надання благодійної матеріальної 

допомоги у вигляді дров, допомога надається в порядку черговості, не частіше одного разу 
на рік, в об’ємі 2 (двох) кубічних метрів деревини за наявністю, лише при умові виконання 
робіт з видалення  аварійних дерев та сухостою в межах території населеного пункту 
заявника.  

Даю згоду на обробку та зберігання персональних даних, необхідних для оформлення 
документів щодо надання мені благодійної матеріальної допомоги у вигляді дров. 

До заяви додаю: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 
 
 
(дата)                                                                                             (підпис заявника) 

 
  
 

_______________________ 
 
 


