
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
      _____________                                                                                                  № _____

м. Лиман

Про затвердження Положення

про  надання  матеріальної

допомоги  у  вигляді  дров

мешканцям Лиманської ОТГ

З метою впорядкування  надання нецільової матеріальної  допомоги  у вигляді

дров  з  аварійних  дерев, які  видаляються  на  території  Лиманської  об’єднаної

територіальної  громади  комунальним  підприємством  «Лиманський  «Зеленбуд»,

керуючись  статтею 40  Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,

виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.  Затвердити Положення  про надання матеріальної допомоги у вигляді дров

мешканцям Лиманської ОТГ (додається).

2.  Контроль за  виконанням даного рішення покласти на  заступника міського

голови Муравльову О.М.

Міський голова                                                                               П.Ф. Цимідан



ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 1 до рішення 

виконавчого комітету 

від __________ № _________

Положення
про надання матеріальної допомоги у вигляді дров мешканцям Лиманської ОТГ

1. Матеріальна допомога у вигляді дров з аварійних дерев, які видаляються на

території  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади, надається  особам,  які  є

членами Лиманської об’єднаної територіальної громади, пенсіонерами за віком або з

інвалідності та малозабезпеченими особами. 

2. Матеріальна допомога у вигляді дров з аварійних дерев не надається особам

в разі:

– наявності пільги на природний газ для опалення житлового будинку або пільги на

тверде побутове паливо; 

–  відсутності  реєстрації  місця  проживання  на  території  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади; 

– ненадання документів, передбаченим цим Положенням.

3.  Для  отримання  матеріальної  допомоги  у  вигляді  дров  з  аварійних  дерев,

особи надають  до  виконавчого  комітету Лиманської  міської  ради  наступний пакет

документів:

– особиста заява на ім’я Лиманського міського голови;

– копія паспорта (1,2,3,11-16 сторінки);

–  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);

– акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;

– копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи з інвалідністю;

– довідка про склад сім’ї;

– довідка про доходи членів сім’ї за попередні 6 місяців;

– документ, який підтверджує певний соціальний статус заявника (при наявності);

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

4. Днем подання заяви вважається день прийняття виконавчим комітетом заяви

зі всіма необхідними документами.

5.  У разі  надсилання заяви зі  всіма необхідними документами поштою днем

подання вважається день надходження до виконавчого комітету.

6. Під час подання копій документів заявники надають їх оригінали для огляду.

7.  Якщо  заява  та  документи  надсилаються  поштою,  то  засвідчення  копій

документів, що додаються до заяви, здійснює заявник з обов’язковим проставленням

його особистого підпису.



8. Копії  документів передаються до комунального підприємства  «Лиманський

«Зеленбуд».

9. Черга формується та виконується комунальним підприємством «Лиманський

«Зеленбуд».

10. Матеріальна допомога у вигляді дров з аварійних дерев особам надається не

частіше одного разу на рік та в об’ємі не більше 4 кубічних метрів деревини.

11.  Особи,  які  написали заяви на отримання  допомоги  у  вигляді  дров  та  не

отримали допомогу до дати прийняття даного Положення, отримують дану допомогу

в порядку черги.

12.  Після затвердження даного  Положення,  всі  нові  заяви з  повним пакетом

документів  на  отримання  матеріальної  допомоги у вигляді  дров  з  аварійних дерев

будуть доповнені до черги, яка існує до дати затвердження даного Положення.

13. Надання допомоги дровами з аварійних дерев, які видаляються на території

Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  комунальним  підприємством

«Лиманський «Зеленбуд» безкоштовне.

14. Надання допомоги у вигляді дров — при наявності.

15.  При  наданні  допомоги  у  вигляді  дров,  особою,  що  отримує  відповідну

допомогу,  заповнюється  заява  щодо  отримання  допомоги  у  вигляді  паливних дров

згідно форми (додаток 2).

16.  Заповнені  заяви  щодо  отримання  допомоги  у  вигляді  паливних  дров

щотижнево  по  п’ятницях  надаються  комунальним  підприємством  «Лиманський

«Зеленбуд» до  відділу  житлово-комунального  господарства  виконавчого  комітету

Лиманської міської ради.

17.  Комунальне підприємство  «Лиманський «Зеленбуд»  за підписом керівника

щотижнево  по  п’ятницях  надає  до  відділу  житлово-комунального  господарства

виконавчого комітету Лиманської міської ради наступну письмову інформацію:

–  перелік  осіб,  яким  була  надана  допомога  дровами  з  аварійних  дерев  протягом

звітного періоду;

–  адреси,  за  якими було проведено роботи  з  видалення аварійних дерев,  кількість

видалених дерев протягом звітного періоду;

– об’єм оприбуткованої деревини протягом звітного періоду. 

Керуючий справами                                                                           Р.О. Малий

Т.в.о. начальника відділу ЖКГ                                                         Ю.С. Соляник



ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 2 до рішення 

виконавчого комітету 

від __________ № _________

ЗАЯВА

Мною,____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________,

(П.І.Б.)

що мешкаю за адресою: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

(населений пункт, вулиця, номер будинку)

отримано допомогу у вигляді паливних дров  «______» __________________________ 

20_____ року.

Мене проінформовано,  що допомогу у вигляді  дров можливо отримати не частіше

одного разу на рік.

___________________                                                                    ___________________

               (дата)                                                                                                      (підпис)

Керуючий справами                                                                           Р.О. Малий

Т.в.о. начальника відділу ЖКГ                                                         Ю.С. Соляник



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
_______________                                                                                                   №________

м. Лиман

Про затвердження Положення

про  надання  матеріальної

допомоги  у  вигляді  дров

мешканцям Лиманської ОТГ

УЗГОДЖЕНО :

Заступник міського голови О.М. Муравльова

Відділ ЖКГ Ю.С. Соляник

Юридичний відділ І.О. Шуляченко

Відділ організаційної роботи

та внутрішньої політики 

К.Б. Короткова

Загальний відділ Л.О. Чумак

Керуючий справами Р.О. Малий


