
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від  17.03.201 №  8/7-17 
             м. Покровськ 

 

Про внесення змін в п.3.3.5 Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету  затвердженого рішенням міської ради від 

20.01.2021 №8/4-16 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету та складу комісії з питань надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету в новій 

редакції» 

 

                 З метою посилення соціального захисту, поліпшення умов проживання та 

комунальних зручностей особам з інвалідністю внаслідок війни, які приймали безпосередню 

участь у бойових діях Другої світової війни, особам яким встановлено статус «Жертва 

нацистських переслідувань»,  які зареєстровані і постійно проживають в м. Покровську та на 

приєднаних    територіях,    керуючись     статтями  26,   59,   73   Закону України  від  21.05.1997  

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в п. 3.3.5 та  п.10 Положення про надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету і викласти їх в наступній редакції: 

 

п.3.3.5 особам з інвалідністю внаслідок війни, 

які приймали безпосередню участь у 

бойових діях Другої світової війни, 

особам яким встановлено статус 

«Жертва нацистських переслідувань» 

для проведення ремонту житла та 

присадибної території (власнику житла 

на придбання будівельних матеріалів та 

виконання ремонтних робіт, в окремих 

випадках за місцем реєстрації та 

постійного проживання заявника без 

права власності) з метою поліпшення 

умов проживання та комунальних 

зручностей, а саме: проведення води та 

каналізації у приватному будинку, 

встановлення сантехніки, виконання 

сума одноразової матеріальної допомоги 

до 200000 тисяч гривень (один раз у два 

роки), визначається кошторисом 

перевіреним та затвердженим  комісією 

призначеною розпорядженням міського 

голови та актом обстеження депутатом 

міської ради. Визначений кошторис 

погоджується з КП «Управління 

капітального будівництва» Покровської 

міської  ради 



робіт по встановленню автономного 

опалення, перекриття даху, ремонт 

фундаменту та отмостки будинку, 

асфальтування двору, встановлення 

пластикових вікон, дверей та інших 

видів робіт  (за потребою) 

 

п.10. Розмір допомоги визначає комісія (відкритим голосуванням) у кожному 

конкретному випадку залежно від складності проблеми заявника, стану здоров’я, його 

матеріального стану, на день подання заяви, з урахуванням висновку депутата міської ради.     

 Комісія приймає рішення щодо кожної особи, яка подала відповідну заяву про 

доцільність надання одноразової матеріальної допомоги, її розмір, або відмову у наданні 

одноразової матеріальної допомоги, у разі, якщо сукупний дохід заявника достатній для 

лікування захворювання, зазначеного лікарем у медичній  довідці лікувально профілактичного 

закладу.  Заява розглядається без участі заявника, або із запрошенням заявника на засідання 

комісії (у разі потреби).  

 

 

Міський голова                                                                        Р.Требушкін  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


