
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 18.08.2021 № 8/14-14 
                     м. Покровськ 

 

Про внесення змін до рішення 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» 

 

 

             На підставі Закону України від 17.11.2020 року № 1009-ІХ «Про внесення  змін до 

деяких законів України  щодо впорядкування  окремих питань організації та діяльності 

органів місцевого самоврядування  і районних державних  адміністрацій», рішення міської 

ради від 18.12.2020 №8/1-32 «Про реорганізацію юридичних осіб  публічного права  шляхом  

приєднання до Покровської міської ради Донецької області», з метою посилення соціального 

захисту, підтримки соціально незахищених категорій населення міста та людей що 

опинились в складних життєвих обставинах,  які зареєстровані за місцем проживання і 

постійно проживають в м. Покровську та на приєднаних територіях, задля соціальної 

адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб з непідконтрольної Україні території, що 

зареєстровані як ВПО та фактично 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 до рішення 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», виключивши п.3.3.6 з Положення, затвердженого додатком № 1 та 

доповнивши п.3.3.5 Положення, затвердженого додатком № 1 наступним змістом: 

 

«особам з інвалідністю  внаслідок війни, з числа учасників антитерористичної 

операції,  які є пенсіонерами Міністерства оборони та не мали можливості отримати 

оздоровлення з інших джерел фінансування; сума матеріальної допомоги складає до 

30000 грн.» 

 

2. Внести зміни в додаток № 2 до складу комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, 

виклавши додаток в новій редакції (додається). 

 

3. Координацію роботи покласти на керуючого справами виконкому ради Жук А., 

контроль на постійну комісію з гуманітарних питань (соціальний захист, культура, 

духовність)  (Требушкіна). 

 

 

 

           Міський  голова                                                                                      Р. Требушкін                                                                                         

 



Додаток  

до рішення  міської ради 

від 18.08.2021 № 8/14-14 

 

 

 

СКЛАД 

комісії  з питань надання одноразової матеріальної  допомоги громадянам 

за рахунок коштів місцевого бюджету в новій редакції 

 

 

Жук 

Алевтина В’ячеславівна 

 

- керуючий справами виконкому ради, голова комісії 

Добровольський 

Олександр Олександрович 

 

- директор Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами Покровської міської 

ради Донецької області, заступник голови комісії 

 

Ідрісова  

Маргарита Олександрровна 

 

 

- 

 

заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому ради, заступник голови комісії 

Бєлікова 

Лідія Сергіївна 

 

- завідувач відділенням організації надання адресної 

натуральної та грошової допомоги територіального 

центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Бонзюх                                          

Ірина  Павлівна    

 

 

- 

 

 

начальник управління соціального захисту населення 

міської ради  

 

Бородін  

Юрій Васильович 

 

- 

 

в.о. генерального директора КНП «Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного лікування»   

 

Гаврильченко 

Галина Олександрівна 

 

Голощапова                                              

Валентина Федосіївна 

 

 

- 

 

 

- 

 

депутат міської ради (за згодою) 

 

 

голова ради Покровської міської організації ветеранів 

(за згодою) 

Коваль  

Вадим Вадимович 

 

- начальник відділу правової і кадрової роботи 

управління соціального захисту населення міської ради 

Крамарова 

Жанна Львівна 

 

- начальник відділу забезпечення діяльності міської ради 

 

 

Красний 

Геннадій Васильович 

 

Мигуля 

Світлана Володимирівна 

  

- 

 

 

- 

депутат міської ради (за згодою) 

 

 

головний спеціаліст бюджетного відділу  управління  

фінансово-економічної політики Департаменту 

фінансово-економічної політики та управління 

активами міської ради 

 

 



Недюжа 

Юлія Петрівна 

- спеціаліст І категорії управління соціального захисту 

населення  міської ради  

 

Остряніна  

Інесса Леонідівна                                  

 

 

- 

 

генеральний директор  КНП Центру  первинної медико-

санітарної допомоги Покровської міської ради 

 

Овчаренко  

Олександр Олександрович 

- начальник відділу охорони здоров’я Покровської 

міської ради 

 

Паращевіна  

Ірина  Михайлівна 

  

 

- 

 

лікар гастроентеролог КНП «Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного лікування»  (за згодою) 

 

Саглай 

Оксана Юріївна 

 

 

Тарасенко 

Ольга Георгіївна 

- 

 

 

 

- 

завідувач відділенням соціальної допомоги вдома 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) міської ради 

 

депутат міської ради (за згодою) 

   

Харчевна  

Олена Володимирівна 

 

Червяковська                                 

Людмила Григорівна 

 

 

Четверик 

Тетяна Сергіївна 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради 

    

                

   

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

депутат міської ради (за згодою) 

 

 

голова організації жінок м.Покровська,  

член громадської ради при виконкомі  

Покровської ради (за згодою) 

   

голова міського товариства інвалідів м.Покровська                                                  

(за згодою) 

 

 

 

                                                     

                                                          

                                                    Н. Іваньо 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення Покровської міської ради Донецької області 

 

Про внесення змін до рішення 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» 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:                                                  Управлінням соціального захисту   

                                                                                     населення Покровської міської ради 

                                                                                     Донецької області  

 

 

В.о. начальника управління                                                            Т. Бєлкіна 

 

Начальник відділу правової  

і кадрової роботи                                                                              В. Коваль 

 

  

 

ПОГОДЖЕНИЙ:   

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                             А. Жук 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів                                                       М. Ідрісова 

 

  

 

  

Директор Департаменту фінансово- 

економічної політики та управління  

активами Покровської міської ради  

Донецької області  

 

                                             

                   

                         

  О. Добровольський 

   

В.о. начальника відділу 

юридичного забезпечення 

діяльності міської  

ради та її  виконавчих органів 

 

                                           

 

  Т. Білецька 

 

Начальник відділу забезпечення 

діяльності міської ради 

                                                                  

       Ж. Крамарова 

 

Голова постійної комісії з 

гуманітарних питань (соціальний 

захист, культура, духовність)   

                                          

 

  В. Требушкіна 

 

Голова постійної комісії з питань 

планування , бюджету і фінансів, 

інвестиційної політики 

 

 

                                            

 

  О. Харчевна 

Секретар міської ради     Н. Іваньо 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 до проекту рішення міської  ради  

 
Прийняття даного проекту рішення необхідне для посилення соціального захисту, 

підтримки соціально незахищених категорій населення міста у разі складного оперативного 

втручання, важкого захворювання та тривалого дороговартістного лікування громадян, осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю, які зареєстровані за місцем проживання і проживають в  

м.Покровськ та на приєднаних територіях, соціальної адаптації та захисту внутрішньо 

переміщених осіб з непідконтрольної Україні території, які зареєстровані як ВПО, що  

фактично постійно проживають в м.Покровськ та на приєднаних територіях, виникла 

необхідність внести зміни до Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, затвердженого додатком № 1 рішення 

міської ради від 20.01.2021 № 8/4-16,  а саме: 

 

1. Виключити  п.3.3.6  з  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, затвердженого рішенням міської ради від  20.01.2021 № 8/4-16, а саме: 

 

3.3.6 родинам внутрішньо переміщених осіб, яким 

виконавчим комітетом міської ради надано 

житлове приміщення для тимчасового проживання 

ВПО для проведення поточних ремонтних робіт в 

наданому приміщенні (виключно на придбання 

будівельних матеріалів та виконання ремонтних 

робіт) 

для трикімнатної квартири - 

35 000 грн., 

для двокімнатної квартири -

30 000 грн., 

  для однокімнатної квартири - 

25 000 грн. 

 

2.Доповнити п.3.3.5 Положення, затвердженого додатком № 1 наступним змістом: 

 

3.3.5 «особам з інвалідністю  внаслідок війни, з числа 

учасників антитерористичної операції,  які є 

пенсіонерами Міністерства оборони та не мали 

можливості отримати оздоровлення з інших 

джерел фінансування; сума матеріальної допомоги 

складає» 

 

. 

до 30000 грн 

 

 

2. У зв’язку з кадровими змінами виникла необхідність у зміні складу комісії з питань 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а саме: 

2.1. Вивести із складу комісії: 

-  Бонзюх Ірину Павлівну, начальника управління соціального захисту населення 

міської ради, заступника голови комісії;  

Про затвердження змін до рішення 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»    

 



-  Гончарова Андрія Сергійовича, начальника відділу правової і кадрової роботи     

управління соціального захисту населення міської ради, члена комісії;   

-  Пешкову Світлану Василівну, директора територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) міської ради, члена комісії; 

-  Сіпіліну Вікторію Миколаївну, завідувача сектору протокольної роботи відділу 

забезпечення діяльності міської ради, члена комісії;   

  

2.2. Ввести до складу  комісії:  

- Ідрісову Маргариту Олександрівну, заступника міського голови з питань 

діяльності виконкому ради, заступником голови комісії;  

-  Бонзюх Ірину Павлівну, начальника управління соціального захисту населення 

міської ради, членом комісії; 

- Бородіна Юрія Васильовича, в.о. генерального директора КНП «Покровська 

клінічна лікарня інтенсивного лікування», членом комісії; 

- Гаврильченко Галину Олександрівну, депутата Покровської міської ради, 

членом комісії; 

- Коваль Вадима Вадимовича, начальника відділу правової і кадрової роботи     

управління соціального захисту населення міської ради, членом комісії;  

-  Крамарову Жанну Львівну, начальника відділу забезпечення діяльності міської     

                   ради, членом комісії; 

- Красного Геннадія Васильовича, депутата Покровської міської ради, членом 

комісії;  

-  Остряніну Інессу Леонідівну, генерального директора  КНП Центру  первинної 

медико-санітарної допомоги Покровської міської ради, членом комісії;    

- Овчаренко Олександра Олександровича, начальника відділу охорони здоров’я 

Покровської міської ради, членом комісії. 

-  Тарасенко Ольгу Георгіївну, депутата Покровської міської ради, членом комісії.  

                    

 

Начальник  управління  

соціального захисту населення  

Покровської міської ради                                   

Донецької області                                                                                            І.Бонзюх  

 


