
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

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

ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ І ТРАНСПОРТУ

№ 42

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

ЗАПРОШЕНІ:

ПРОТОКОЛ
засідання комісії

13.11.2019 
9.30

^Саркісян Н.В. 
и  Хохлова Р.І. 
і /  Колчин М.Д.
-— Запорожченко Н.С. 
і /  Андрійченко С.С.

У Ы г/__________________
.. М У , ^ &

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області (в новій 
редакції).
Доповідач:Кондибко Н.І., в. о. директора КНП «Покровська міська лікарня»
2. Про затвердження Положення про надання платних медичних послуг 
Комунальним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Покровської міської ради Донецької області.
Доповідач: Остряніна І.Л., директор КП «ЦПМСД»
3. Про передачу витрат по реконструкції приміщення.
Доповідач: Остряніна І.Л., директор КП «ЦПМСД»
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.02.2018 № 7/51-24 «Про 
затвердження Порядку відшкодування витрат за безкоштовне перевезення 
пільгової категорії населення міським автомобільним транспортом загального 
користування у звичайному режимі руху та у режимі маршрутного таксі» 
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
5. 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.
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
6. Про внесення змін до Положення про Покровський центр комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя».
Доповідач: Бонзюх 1.П., начальник УСЗН



Хід засідання
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального некомерційного 
підприємства «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької 
області (в новій редакції).
Доповідач:Кондибко Н.І., в. о. директора КНП «Покровська міська лікарня» 
ВИРІШИЛИ: и А  О&Ьг'Д
ГОЛОСУВАЛИ: за - ^

проти -  
утримався

О
о

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про надання платних медичних 
послуг Комунальним підприємством «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Покровської міської ради Донецької області.
Доповідач: Остряніна І.Л., директор КП «ЦПМСД»

ВИРІШИЛИ:______________
ГОЛОСУВАЛИ: за - ^

проти -  О  
утримався - О

3. СЛУХАЛИ: Про передачу витрат по реконструкції приміщення. 
Доповідач: Остряніна І.Л., директор КП «ЦПМСД»

ВИРІШИЛИ:________
ГОЛОСУВАЛИ: за -

проти -  о 
утримався - о

а им/со

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 16.02.2018 №7/51- 
24 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за безкоштовне перевезення 
пільгової категорії населення міським автомобільним транспортом загального 
користування у звичайному режимі руху та у режимі маршрутного таксі» 
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН

ВИРІШИЛИ: ? /Ш  1
ГОЛОСУВАЛИ: за- У у/  лЖ дЬ и м й ,

проти -  О І** ™ **
утримався о  ^

5. СЛУХАЛИ: 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.
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН £  А  „

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ: за -

проти -  о  
утримався -  £)
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6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про Покровський центр 
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя».
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН

ВИРІШИЛИ: А/Мггсм* ІіЛ ____________
ГОЛОСУВАЛИ: за- £ 

проти -  о 
утримався -  О

Голова комісії

/ 7)  -7  у?
Секретар комісії


