
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, НАДАННЯ 

ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ І ТРАНСПОРТУ

ПРОТОКОЛ
засідання комісії

№  15 19 січня 2017

ПРИСУТНІ:
Голова комісії 
Заступник голови комісії: 
Секретар комісії:
Члени комісії:

ЗАПРОШЕНІ:

Саркисян Н.В. У 
Хохлова Р.І 
Паніотов Г.А. ^  
Запорожченко Н.С. 
Андрійченко С.С.
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ПОРЯДОК ДЕННИИ:

1. Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільги окремим категоріям 
громадян з послуг зв’язку.
Доповідач: Бонзюх І.П.,начальник УСЗН

2. Про затвердження Порядку надання компенсації за житлово-комунальні послуги 
лікарям-інтернам (крім стоматологів), які працюють у Покровській центральній районній 
лікарні, Покровському «ЦПМСД», Покровській та Родинській міських лікарнях. 
Доповідач: Бонзюх І.П.,начальник УСЗН

3. Про затвердження Порядку надання соціальних пільг за рахунок місцевого 
бюджету учасникам антитерористичної операції та надання одноразової допомоги 
членам сім’ї загиблих (померлих) в зоні АТО військовослужбовців.
Доповідач: Бонзюх І.П.,начальник УСЗН

4. Про затвердження Порядку відшкодування витрат з місцевого бюджету на пільги 
з послуг зв’язку інвалідам по зору І та II групи міста згідно списків УТОС.
Доповідач: Бонзюх І.П.,начальник УСЗН

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2003 № МІ-21 «Про 
Положення «Почесний громадянин міста Красноармійська» та затвердження Положення 
про надання пільг громадянам, які мають звання «Почесний громадянин міста Покровська 
Донецької області».
Доповідач: Бонзюх І.П.,начальник УСЗН

6. Про надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого.
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
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Хід засідання
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільги окремим 
категорія громадян з послуг зв’язку.
ДОПОВІДАЧ: Бонзюх І.П.,начальник УСЗН

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ: за- У  
проти -  о  
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2.СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання компенсації за житлово-комунальні 
послуги лікарям-інтернам (крім стоматологів), які працюють у Покровській центральній 
районній лікарні, Покровському «ЦПМСД», Покровській та Родинській міських лікарнях. 
ДОПОВІДАЧ: Бонзюх І.П. , начальник УСЗН

ВИРІШИЛИ: .
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З.СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання соціальних пільг за рахунок місцевого 
бюджету учасникам антитерористичної операції та надання одноразової допомоги 
членам сім’ї загиблих (померлих) в зоні АТО військовослужбовців.
ДОПОВІДАЧ: Бонзюх І.П., начальник УСЗН

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ: за -
проти -  
утримався
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4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку відшкодування витрат з місцевого бюджету на 
пільги з послуг зв’язку інвалідам по зору І та II групи міста згідно списків УТОС. 
ДОПОВІДАЧ: Бонзюх І.П., начальник УСЗН 
ВИРІШИЛИ: ^  .

ГОЛОСУВАЛИ: за - З
проти -  ^
утримався -  V
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5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2003 № 4/7-27 «Про 
Положення «Почесний громадянин міста Красноармійська» та затвердження Положення 
про надання пільг громадянам, які мають звання «Почесний громадянин міста Покровська 
Донецької області».
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ДОПОВІДАЧ: Бонзюх 1.П. , начальник УСЗН 

ВИРІШИЛИ:
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6.СЛУХАЛИ :Про надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого. 
ДОПОВІДАЧ: Бонзюх І.П. , начальник УСЗН

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ: за - 7>
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Голова комісії 

Секретар комісії


