
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 
 

від  15.11.2019 № 7/70-7_ 
         м. Покровськ 

 

 

 
Про внесення доповнень в  Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету затвердженого рішенням міської ради 

від 04.04.2019 №7/64-30  

 

 

 

            З метою посилення соціального захисту, підтримки родин загиблих 

військовослужбовців  в зоні проведення операції об’єднаних сил в Луганській та 

Донецькій областях при виконанні службових обов’язків військовослужбовця, 

пов’язаних із захистом Батьківщини, які зареєстровані за місцем проживання і 

проживають в м.Покровськ, м.Родинське та смт. Шевченко,  керуючись статтями  

26, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Доповнити п.3 Положення про надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету пунктом 3.11., п.4. 

пунктом 4.5, в пункті 9 замінити слова  «довідкою комісії ЛКК»  на слова 

«довідкою лікувального закладу»  і викласти в наступній редакції: 

 

3.11 Членам родин загиблих військовослужбовців в зоні проведення 

операції об’єднаних сил в Луганській та Донецькій областях, 

(одному з членів родини, на родину), при виконанні службових 

обов’язків військовослужбовця, пов’язаних із захистом  

Батьківщини,  протягом шести місяців на день звернення 

10000

0 грн. 

4.5. представником родини загиблого до заяви додатково додається: 

- копія свідоцтва про смерть загиблого військовослужбовця; 

- довідка, що підтверджує  зв’язок  причини смерті з виконанням 

 



службових обов’язків військовослужбовця  (копія витягу з 

Протоколу засідання  військово-лікарської комісії по 

встановленню причинного звязку захворювань, поранень, 

контузій, травм, каліцтв колишнього військовослужбовця) 

9. Громадяни працездатного віку, яким за станом здоров’я не 

встановлена група інвалідності, тривалий час не працевлаштовані, 

одноразова матеріальна допомога надається у разі потреби  

негайного лікування важкого захворюання, яке підтверджено 

«довідкою лікувального закладу» 

 

  

 2. Виключити П.18 Порядку надання соціальних пільг учасникам 

антитерористичної  операції у східних областях України та надання одноразової 

виплати , дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге, неповнолітнім дітям 

(до 23 років у разі навчання) загиблих (померлих) в зоні  АТО 

військовослужбовців,  затвердженого рішенням міської ради від 26.01.2017 року 

№7/29-15 «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» 

 

           3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з 

питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, надання послуг 

населенню і транспорту (Саркісян).  

 

 

В.п. міського голови   І. Сущенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення Покровської міської ради Донецької області 

 

 
Про внесення доповнень в Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету затвердженого рішенням міської ради 

від 04.04.2019 №7/64-30  

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Управління соціального захисту населення  міської ради 

 

 

Начальник управління         І.Бонзюх 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови       О.Олехнович 

 

 

В.п. начальника юридичного відділу 

виконкому міської ради        Т.Білецька 

 

 

Начальник відділу з організаційної роботи 

міської ради 

    Ж.Крамарова 

Голова постійної комісії з питань 

планування фінансів, бюджету,  

соціально-економічного розвитку міста,  

інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва   В.Стародуб 

 

 

Голова постійної комісії з питань 

охорони здоров’я,соціального захисту 

населення, надання послуг населенню і транспорту   Н.Саркісян 

 

 

 

Секретар міської ради         І. Сущенко 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 до проекту рішення міської  ради  

 

 
Прийняття даного проекту рішення необхідне для посилення соціального 

захисту, підтримки родин загиблих військовослужбовців в зоні проведення 

операції об’єднаних сил в Луганській та Донецькій областях, при виконанні 

службових обов’язків військовослужбовця,  пов’язаних із захистом  Батьківщини, а 

також на виконання звернень і пропозицій зазначених в протоколі робочої зустрічі 

керівництва області, представників структурних підрозділів облдержадміністрації, 

керівників міст та районів, ВЦА, ОТГ з представниками громадських організацій, 

які опікуються  питаннями учасників АТО/ООС, сімями загиблих учасників 

АТО/ООС, яка відбулася  23.10.2019 року в м.Краматорську.  

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення  

Покровської місьої ради       І.П.Бонзюх 

 
 

Про внесення доповнень в  Положення про надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету затвердженого 

рішенням міської ради від 04.04.20219року №7/64-30  

 

 


