
       ПРОЄКТ 
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від __ квітня 2022 року №  

м. Олександрія 
 
Про надання гуманітарної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам 
в умовах воєнного стану 

 
Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  п.3 ч.1 

ст.11, ч.7 ст.28 Закону України «Про соціальні послуги»,Закону України «Про гуманітарну 
допомогу», враховуючи Укази Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» та від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», рекомендації Міністерства соціальної політики України від 
09.03.2022 № 2700/0/2-22/57 щодо організації надання соціальних послуг в умовах воєнного 
стану та роз′яснення Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної 
військової адміністрації від 23.03.2022 23-01.1-38/890/0.23, з метою організації надання 
гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, зокрема через шкоду, завдану пожежею, стихійним лихом, 
катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою 
окупацією,  

 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Надати право територіальному центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста Олександрії приймати рішення про надання гуманітарної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам на період воєнного стану незалежно від їх доходів. 

 
2. Затвердити Порядок надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам в умовах воєнного стану (додається). 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис Ірину Анатоліївну. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 



                                                                                  Додаток 
      до рішення виконавчого комітету 

                                                                                 від ___ квітня 2022 року № ____ 
 

ПОРЯДОК  
надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам 

 в умовах воєнного стану  
 

1. Цей Порядок визначає механізм надання гуманітарної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам, в умовах воєнного стану, що надходить до територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії (далі – 
територіальний центр). 

2. У цьому Порядку термін “гуманітарна допомога” вживається у значенні, наведеному 
у Законі України “Про гуманітарну допомогу” (далі - допомога).  

3. Надавачами допомоги є територіальний центр.  
4.Отримувачами допомоги є громадяни, які досягли 18 років, зареєстровані в 

управлінні соціального захисту населення та мають довідку внутрішньо переміщеної особи.  
5. Видача допомоги населенню здійснюється в межах отриманої допомоги з 

урахуванням потреб населення. 
6. Підставою для надання допомоги є заява довільного зразка про надання допомоги. 
7. Під час видачі допомоги ведуться списки її набувачів, в яких зазначаються: 
прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надано допомогу; 
серія, номер, дата видачі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, 

найменування органу, що його видав та ідентифікаційний номер; 
адреса місця фактичного проживання та контактна інформація; 
підпис особи, яка отримуєдопомогу, абоїї законного представника (одного з подружжя 

або батьків, усиновлювача, опікуна тощо). 
8. Узагальненаінформація про наданудопомогу (кількість осіб, які отримали допомогу, 

вид та її обсяг) подається управлінню соціального захисту населення.  
9.Облік, ведення статистичної звітності, а також контроль за наданням допомоги 

здійснюються головним бухгалтером територіального центру. 
10. Порядок втрачає свою дію після закінчення воєнного стану.  

 
_____________________________ 

 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 


