
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

від  28.04.2016                                                                                                   №  76 

 

 

Про Порядок видачі довідок,  

що засвідчують перебування на утриманні 

непрацездатних членів сім’ї  та вирішення 

спірних питань щодо видачі довідок про  

спільне проживання з годувальником  

на момент його смерті 

 

 

              На підставі ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою врегулювання питань видачі довідок, що засвідчують перебування та утриманні 

непрацездатних членів сім’ї та вирішення спірних питань щодо видачі довідок про спільне 

проживання з годувальником на момент його смерті, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

1. Затвердити Порядок видачі довідок, що засвідчують перебування на утриманні 

непрацездатних членів сім’ї та вирішення спірних питань щодо видачі довідок про спільне 

проживання з годувальником на момент його смерті (додаток 1). 

2. Створити комісію з розгляду питань щодо перебування на утриманні непрацездатних 

членів сім’ї та вирішення спірних питань щодо видачі довідок про спільне проживання з 

годувальником на момент його смерті та затвердити її склад (додаток 2). 

3. Начальнику загального відділу  міської ради М. Яцик забезпечити оприлюднення 

даного рішення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  керуючу справами виконавчого комітету 

міської ради С. Видай. 

 

Міський голова                                                               Роксолана Джура 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                       

     Додаток 1 

                                               до  рішення  виконкому 

                                               міської ради  

                                               від 28.04.2016 № 76 

 

 

 

Порядок 

видачі довідок, що засвідчують перебування на утриманні непрацездатних членів 

сім’ї, та вирішення спірних питань щодо видачі довідок про спільне проживання з 

годувальником на момент його смерті 

 

1. Загальні положення 

Порядок видачі довідок, що засвідчують перебування на утриманні непрацездатних членів 

сім’ї та вирішення спірних питань щодо видачі довідок про спільне проживання з 

годувальником на момент його смерті (далі Порядок), розроблено на підставі Конституції 

України, Сімейного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», з 

метою врегулювання питань видачі довідок, що засвідчують перебування на утриманні 

непрацездатних членів сім’ї та вирішення спірних питань щодо видачі довідок про спільне 

проживання з годувальником на момент його смерті.   

Для цілей однозначного розуміння положень цього Порядку слід визначити наступні 

терміни:  

непрацездатні особи – особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або 

визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у 

зв’язку з втратою годувальника відповідно до закону, 

малолітня особа – фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років, 

неповнолітня особа – фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, 

утриманець – член сім’ї заявника або померлого годувальника (малолітня, неповнолітня, 

непрацездатна особа), який перебуває (перебував) на його повному утриманні або 

одержував від нього допомогу (якщо заробітна плата, пенсія, інші доходи утриманця не 

забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом), яка є (була) 

постійним і основним джерелом засобів до існування. 

 

ІІ. Порядок видачі довідок про перебування на утриманні непрацездатних членів 

сім’ї 

2.1. Довідки про перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї видаються 

органом місцевого самоврядування за місцем реєстрації заявника на підставі протоколу 

постійно діючої комісії з розгляду питань щодо перебування осіб на утриманні та 

вирішення спірних питань щодо видачі довідок про спільне проживання з годувальником 

на момент його смерті (далі комісія). 

2.2. Довідки про перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї видаються для 

призначення (перерахунку) пенсії за віком, пенсії за інвалідністю, пенсії у зв’язку з 

втратою годувальника та пенсії за вислугу років. 

2.3. Перевірка факту перебування на утриманні здійснюється комісією на підставі поданої 

заяви щодо видачі довідки про перебування на утриманні та підтверджуючих цей факт 

документів. 

2.4. Комісія утворюється у кількості 5-7 осіб: голови комісії, заступника голови комісії, 

секретаря та членів комісії. До складу комісії входять спеціалісти загального відділу,  

відділу соціального захисту населення міської ради, юридичного відділу міської ради, 

служби у справах дітей міської ради та інших виконавчих органів ради.  

 

 

 



 

 

Головою комісії призначається заступник міського голови, який за розподілом обов’язків, 

координує діяльність виконавчих органів міської ради у сфері соціального захисту 

населення. 

2.5. Засідання комісії скликаються головою комісії (у разі його відсутності заступником 

голови комісії) по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на місяць. 

2.6. Після отримання заяв та необхідних документів комісія на своїх засіданнях вивчає 

надані матеріали та при встановленні достовірної і достатньої інформації, яка підтверджує 

факт перебування осіб на утриманні, комісія приймає рішення про видачу довідки про 

перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї . 

2.7. За результатами вивчення документів секретарем комісії складається протокол 

засідання, в якому зазначаються вивчені документи та висновки. Протокол підписується 

головою та секретарем комісії. 

2.8. Секретарем комісії на підставі протоколу комісії готується довідка про перебування 

особи на утриманні, яку підписує міський голова та керуюча справами виконавчого 

комітету міської ради. 

2.9. Якщо комісія, розглянувши надані заявником документи, не змогла безперечно 

встановити факт перебування особи на утриманні, вона пропонує заявнику звернутися за 

встановленням факту перебування на повному утриманні померлого годувальника чи 

одержання від померлого годувальника допомоги, яка була постійним і основним 

джерелом засобів до існування, до суду, про що заявнику надається витяг з протоколу 

засідання комісії. 

2.10. Протокол комісії з ксерокопіями документів, на підставі яких видана довідка, 

завіреними секретарем комісії згідно з оригіналами документів, наданих заявником, 

зберігається у загальному відділі згідно з номенклатурою справ. 

 

ІІІ. Перелік документів, на підставі яких може видаватися довідка про перебування 

на утриманні непрацездатних членів сім’ї . 

 

3.1. Особа, яка звернулася за отриманням довідки про перебування на її утриманні 

непрацездатних членів сім’ї, подає письмову заяву із зазначенням мети отримання цієї 

довідки, до якої обов’язково надаються наступні документи: 

а) документ, що підтверджує родинні стосунки (свідоцтво про народження, свідоцтво про 

шлюб тощо), 

б) акт, складений навчальним закладом з обстеження умов проживання неповнолітніх 

(малолітніх) осіб, 

в) довідка з місця реєстрації (довідка з фактичного місця проживання) про склад сім’ї, 

г) ксерокопія паспорту (1,2,10,11-16 сторінки), 

д) документ, що підтверджує непрацездатність особи, яка перебуває на утриманні, 

є) довідка з місця навчання особи, яка перебуває на утриманні. 

3.2. Особа, яка звернулася за отриманням довідки про перебування її на утриманні у 

померлого годувальника подає письмову заяву, до якої обов’язково надаються наступні 

документи: 

а) документ, що підтверджує родинні стосунки (свідоцтво про народження, свідоцтво про 

шлюб тощо), 

б) документ про доходи (довідка про заробітну плату, довідки відповідних органів про 

призначення пенсій або соціальних виплат, аліментів, довідки органів державної 

податкової служби про сплату податків з доходів), 

в) копія та оригінал свідоцтва про смерть, 

г) довідка з місця реєстрації ( довідка з фактичного місця проживання) про склад сім’ї, 

д) ксерокопія паспорту (1,2,10,11-16 сторінки), 

є) довідка про розмір пенсії померлого на день смерті. 

 

 

 

 

 

 



 

ІV. Порядок вирішення спірних питань щодо видачі довідок про спільне проживання 

з годувальником на момент його смерті. 

 

4.1.Довідка про спільне проживання з годувальником на момент його смерті видається на 

підставі Порядку видачі довідок у виконавчому комітеті  міської ради, як документ, що 

засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї. 

4.2. Якщо працівник загального відділу  міської ради, на підставі наданих заявником 

документів, не може безперечно встановити факт спільного проживання заявника з 

годувальником на момент його смерті, питання про видачу довідки про спільне 

проживання з годувальником на момент його смерті може бути розглянуте на засіданні 

комісії.  

4.3. Якщо комісія, розглянувши надані заявником документи, не змогла безперечно 

встановити факт спільного проживання з годувальником на момент його смерті, вона 

пропонує заявнику звернутися за встановленням факту перебування на повному 

утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, 

яка була постійним і основним джерелом засобів до існування, до суду, про що заявнику 

надається витяг з протоколу засідання комісії. 

 

 

 

Керуюча справами  

виконкому       С.Видай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                              

                                                                                    

     Додаток 2 

                                               до  рішення  виконкому 

                                               міської ради  

                                               від 28.04.2016 № 76 

С К Л А Д 

комісії з розгляду питань щодо перебування на утриманні непрацездатних членів 

сім’ї, та вирішення спірних питань щодо видачі довідок про спільне проживання з 

годувальником на момент його смерті 

 

 

Кицела Н. Ю.                заступник міського голови, голова комісії;  

Видай С.О                     керуюча справами виконавчого комітету міської ради,  

                  заступник голови комісії ;                    

СьомаЛ.Б                       головний спеціаліст загального відділу, секретар  комісії; 

 

Члени комісії: 

 

Яцик М.П.                      начальник загального відділу ; 

Данилюк М.Є.               завідувач сектору реєстрації фізичних осіб за місцем проживання;  

Кайдан Л.Р.                    завідувач сектору з питань праці, контролю за правильністю 

        призначення пенсій, субсидій соціальних допомог та  

        зв’язків з громадськістю відділу соціального захисту  

        населення міської ради; 

Козар С.О.                      начальник служби у справах дітей міської ради; 

Пергельський А.П.        головний спеціаліст юридичного відділу міської ради. 

  

 

 

 

Керуюча справами  

виконавчого комітету     С.Видай 

 

 


