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ПОРЯДОК 
безоплатного розподілу серед домогосподарств Запорізької області 

деревини паливної 
 

1. Цей Порядок визначає механізм безоплатного розподілу серед 
домогосподарств Запорізької області деревини паливної відповідно до Порядку 
та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу 
внаслідок збройного конфлікту на сході України, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 року № 769 (зі змінами). 

 
2. У цьому Порядку термін «домогосподарство» вживається у значенні, 

наведеному у Законі України «Про сільськогосподарський перепис». 
 
3. Деревина паливна, придбана за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, 
що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 
України (далі - Субвенція), розподіляється між домогосподарствами 
відповідними виконавчими органами сільських, селищних, міських рад 
пропорційно визначеним потребам, але у вартісному розрахунку не більше 
10 тис. гривень на домогосподарство з урахуванням компенсації витрат, 
пов’язаних з доставкою деревини населенню. 

Потреба домогосподарства у деревині паливній визначається виконавчими 
органами сільських, селищних, міських рад в одиницях виміру - м3. 

 
4. Деревина паливна видається на кожне домогосподарство на підставі 

письмової заяви однієї з осіб, які проживають у цьому домогосподарстві, що 
складається у довільній формі, та скріплюється підписом цієї особи. 

Заява подається до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
особою особисто або її законним представником. 

  
5. У заяві зазначаються такі відомості: 
прізвище, ім’я та по батькові (за наявності); 
число, місяць, рік народження; 
серія (за наявності), номер паспорта громадянина України, ким і коли 

виданий, або серія (за наявності), номер документа, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства – 
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документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус; 
номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, ким і 

коли видана (для внутрішньо переміщених осіб); 
реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається 

фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідному територіальному органу Державної 
податкової служби України і мають відповідну відмітку в паспорті); 

інформація про місце проживання/перебування; 
адреса житлового приміщення, за якою знаходиться домогосподарство, що 

потребує забезпечення деревиною паливною; 
номер телефону (за наявності); 
інформація про пільги згідно з чинним законодавством (за наявності); 
згода на обробку персональних даних. 
 
6. Обробка персональних даних осіб, які потребують забезпечення 

деревиною паливною, здійснюється з урахуванням положень Закону України 
«Про захист персональних даних». 

 
7. Уповноважена відповідним виконавчим органом сільської, селищної, 

міської ради особа (далі – уповноважена особа) забезпечує: 
реєстрацію заяв, поданих для отримання домогосподарством деревини 

паливної, в журналі; 
перевірку інформації, зазначеної у заяві (пункт 5 цього Порядку). 
Журнал прошнуровується, пронумеровується та скріплюється печаткою 

відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. 
 
8. Заяви, в яких не міститься необхідна інформація, або які містять неповну 

інформацію (не відповідають вимогам пункту 5 цього Порядку), а також у разі 
не пред’явлення заявником уповноваженій, згідно з пунктом 7 цього Порядку 
особі документів, що посвідчують особу, не розглядаються. 

 
9. Заяви, зазначені у пункті 4 цього Порядку, розглядаються виконавчими 

органами сільських, селищних, міських рад, або відповідним сільським, 
селищним, міським головою (у разі прийняття ним такого рішення), або 
утвореними ними комісіями (дорадчими органами). За результатами розгляду 
приймається рішення про надання або відмову у наданні домогосподарству 
деревини паливної. 

Рішення про надання домогосподарству деревини паливної приймається, у 
першу чергу, стосовно домогосподарств, в яких проживають особи, що мають 
пільги згідно з чинним законодавством. 

 
10. Після придбання за рахунок коштів Субвенції деревини паливної, 

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад: 
організовують доставку деревини паливної безпосередньо до 
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домогосподарств; 
забезпечують ведення реєстру домогосподарств, яких забезпечено 

деревиною паливною; 
щомісяця до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають 

Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації 
інформацію про використання субвенції у розрізі домогосподарств. 

 
11. Підтвердження отримання домогосподарством деревини паливної за 

рахунок коштів Субвенції здійснюється шляхом підписання представником 
домогосподарства за наявності документів, які підтверджують особу, 
відповідних документів, наданих особою, що здійснює доставку. 

 
12. Контроль за отриманням та розподілом деревини покладається на 

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад або відповідних сільських, 
селищних, міських голів (у разі прийняття ними такого рішення). 

 
13. Координацію заходів щодо безоплатного розподілу деревини паливної 

серед домогосподарств Запорізької області в межах компетенції здійснюють 
Департамент захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації, 
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької 
обласної державної адміністрації. 
 
 
 
В.о. директора Департаменту 
захисту довкілля Запорізької 
обласної державної адміністрації     Сергій КАРПІЙ 


