
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

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

ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ І ТРАНСПОРТУ

ПРОТОКОЛ
засідання комісії в режимі відео конференції

№ 45 15.04.2020
12.00

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

Саркісян Н.В. 
и Хохлова Р.І.
^ Колчин М.Д. Ас] .9 ^  ■ 
и Запорожченко Н.С.
✓  Андрійченко С.С.

ЗАПРОШЕНІ:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про створення відділу охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької 
області.
Доповідач:Бородін Ю.В., кандидат на посаду начальника відділу
2. Про передачу продуктів харчування на баланс КНП «Покровська клінічна 
лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради та на баланс КНП 
«Покровська міська лікарня» Покровської міської ради.
Доповідач: Голуб М.О., начальник відділу освіти
3. Про затвердження Порядку надання натуральної допомоги у вигляді 
продуктових наборів окремим категоріям громадян.
Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН
4. Про надання дозволу на передачу холодильника 
Доповідач:Бонзюх 1.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 21.02.2020 № 7/74-9
Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН

1. СЛУХАЛИ: Про створення відділу охорони здоров’я Покровської міської 
ради Донецької області.
Доповідач: Доповідач:Бородін Ю.В., кандидат на посаду начальника відділу

Хід засідання

ВИРІШИЛИ:______
ГОЛОСУВАЛИ: за -

проти -  
утримався -



2. СЛУХАЛИ: Про передачу продуктів харчування на баланс КНП 
«Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради 
та на баланс КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради. 
Доповідач: Голуб М.О., начальник відділу освіти _
ВИРІШИЛИ: Яі/Шд/пг/ ил СГеу1______________
ГОЛОСУВАЛИ: за- V 77

проти -  О 
утримався -  О

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання натуральної допомоги у 
вигляді продуктових наборів окремим категоріям громадян.
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН _
ВИРІШИЛИ: у
ГОЛОСУВАЛИ: за -

проти -  0
утримався -  О

4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу холодильника.
Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН
ВИРІШИЛИ: /НРАідл#  ________
ГОЛОСУВАЛИ: за - Т у и 17

проти -  О 
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 21.02.2020 № 7/74-9
Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН
ВИРІШИЛИ:___________ ____________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ: за - 7 /

проти -  О 
утримався -  °

Голова комісії 

Секретар комісії

сЛ/.Ю.


