
 

                                                                                                                         

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА   

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
від 30.07.2020 №7/81-17    

        м. Покровськ 

 

 

Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від  18.02.2016 № 7/5-9 Про 

затвердження Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики     у   

м. Покровську  Донецької області на 2016-2021 роки» 
 

 

 З метою забезпечення додаткових гарантій, встановлених законодавством 

щодо соціального захисту населення, підтримки громадян з невисоким рівнем 

доходів, осіб з особливими потребами, впорядкування існуючої системи надання 

муніципальних допомог, керуючись  статтями 26, 59 Закону України від 21.05.1997 

№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до заходів Комплексної програми 

«Основні напрямки соціальної політики у м. Покровську Донецької області на 

2016-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.02.2016 № 7/5-9 у 

розділ 6.1 «Надання соціальних пільг, допомог та компенсацій мешканцям міста» 

та 6.3 «Соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) громадян похилого 

віку та повнолітніх громадян з інвалідністю» (додаток).  

2. Фінансовому управлінню міської ради (Порецька) здійснювати 

фінансування видатків на виконання заходів Комплексної програми «Основні 

напрямки соціальної політики у м. Покровську Донецької області на 2016-2021 

роки». 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

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

населенню і транспорту (Саркісян).                                      

 

В.п. міського  голови                             О.Требушкін 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 
 від 30.07.2020 №7/81-17 
 

 

Зміни та доповнення до заходів Комплексної програми «Основні напрямки 

соціальної політики у м. Покровську Донецької області на 2016-2021 роки». 

 

№ 

з/п 

Заходи Комплексної програми Відповідальні виконавці Термін 

виконання 

 

Внести зміни в розділ 6.1 «Надання соціальних пільг, допомог та компенсацій 

мешканцям міста» пункт 18 

18 Надавати  щомісячні стипендії міської 

ради членам територіальної громади 

міста Покровська, яким виповнилося 

100 років і більше. 

 Прийняття участі у привітанні з Днем 

народження громадян, яким 

виповнилось 90, 95, 100 та більше 

років з врученням подарункових 

наборів та матеріальних цінностей.   

 

УСЗН, Територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) Покровської 

міської ради 

2017-2021 

 

Доповнити пункт 6.3 «Соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 

громадян похилого віку та повнолітніх громадян з інвалідністю» пунктом 30-33 

наступного змісту 

30. Забезпечення подарунковими 

наборами/матеріальними цінностями 

пільгових категорій населення, членів 

громадських організацій за їх 

зверненнями до Державних,  міських, 

християнських   та ювілейних свят. 

Проведення святкових обідів для 

членів громадських організацій до 

свят. 

УСЗН, Територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) Покровської 

міської ради 

2017-2021 

31 Забезпечення оргтехнікою громадські 

організації міста для отримання 

інформаційно-консультативного 

матеріалу, довідок та інших 

документів особам пільгових 

категорій від установ соціальної 

сфери (дистанційно), проведення 

онлайн-конференцій та інших 

сучасних форм спілкування через 

Інтернет мережу. 

УСЗН, громадські 

організації (за згодою) 

2016-2021 

32 Організація поїздок по Україні для 

членів громадських організацій 

ветеранів та осіб з інвалідністю, 

підопічних Територіального центру 

УСЗН, Територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

2016-2021 



соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Покровської 

міської ради з метою проведення 

культурно-масових заходів 

послуг) Покровської 

міської ради 

33 Організація відпочинку та 

оздоровлення пільгових категорій 

населення, членів громадських 

організацій (придбання санаторно-

курортних путівок, відвідування 

басейнів, спортивних змагань та інш.).  

Забезпечення їх підвозу до місць 

проведення заходів.  

УСЗН, Територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) Покровської 

міської ради 

2018-2021 

 

 

 

Секретар міської ради         О.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              АРКУШ 

     погодження до рішення 

Покровської  міської ради Донецької області 

 

Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від  18.02.2016          

№ 7/5-9 Про затвердження Комплексної програми «Основні напрямки 

соціальної політики     у   м. Покровську  Донецької області на 2016-2021 

роки» 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:   управлінням соціального захисту населення міської    

ради  

 

 

Начальник  управління  

соціального захисту населення            

міської ради  

 

 

УЗГОДЖЕНО:   

 

 

 

І. Бонзюх 

 

 

В.о. керуючого справами 

 

С. Федоров 

 

Начальник фінансового управління 

 

В.о. начальника відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів міської ради    

Ю. Порецька 

 

 

 

А. Іщенко 

 

В.о. начальника відділу з організаційної 

роботи міської ради                                                                                    .             

 

  

 

Т. Балюк 

Голова постійної комісії з питань   

охорони здоров’я, соціального  

захисту населення, надання послуг  

населенню і транспорту                                      

 

 

 

 

 

 

 

Н. Саркисян 

 

 

 

 

Секретар міської ради О. Требушкін 

 
 
 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Покровської міської ради Донецької області 

 

Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від  18.02.2016          

№ 7/5-9 Про затвердження Комплексної програми «Основні напрямки 

соціальної політики     у   м. Покровську  Донецької області на 2016-2021 

роки» 

 

 

З метою посилення соціального захисту окремих категорій громадян із 

числа вразливих верств населення, громадян пільгової категорії населення, 

членів громадських організацій, для надання додаткових їм соціальних 

гарантій, а саме громадянам, які зареєстровані та проживають у місті 

Покровськ, Родинське та селище Шевченко, зареєстровані як внутрішньо-

переміщені особи за фактичним місцем проживання/перебування і постійно 

проживають в м. Покровську, м. Родинське, селище Шевченко пропонуємо 

розширити надання пільг, а саме: проведення оздоровлення та відпочинку, а 

також проведення заходів для пільгових категорій населення та громадських 

організацій. 

 

 

Начальник управління                                                                  І. Бонзюх 

 

 

 


