
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від ____________ №________ 

            м. Покровськ 
 

 

Про затвердження Порядку надання натуральної допомоги у вигляді продуктових 

наборів окремим категоріям громадян  

 

З метою посилення соціального захисту окремих категорій громадян, для 

надання додаткових соціальних гарантій незахищеним верствам населення, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, згідно рішення виконавчого комітету від 

20.01.2022 № 21 «Про затвердження заходів щодо соціального захисту громадян в 

Покровській міській територіальній громаді на 2022 рік», керуючись статтями 25, 26, 

59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (зі змінами),  міська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок надання натуральної допомоги у вигляді 

продуктових наборів окремим категоріям громадян (Додається). 

 

2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області (Порецька) проводити фінансування  в 

межах планових призначень, передбачених в бюджеті Покровської міської 

територіальної громади. 

 

3. Координацію виконання рішення покласти на керуючого справами 

виконкому міської ради Жук А.В., контроль – на постійну комісію з гуманітарних 

питань (соціальний захист, культура, духовність) (Требушкіну). 

 

 

 

     

      Міський голова          Руслан  ТРЕБУШКІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення міської ради  

від __________2022  № _________ 

 

 

Порядок 

надання натуральної допомоги 

 у вигляді продуктових наборів окремим категоріям громадян 

 

1. Порядок надання натуральної допомоги у вигляді продуктових наборів 

окремим категоріям громадян (далі - Порядок) визначає механізм надання допомоги у 

вигляді продуктових наборів (сезонних овочів та фруктів) окремим категоріям 

громадян, які зареєстровані та проживають в Покровській міській територіальній 

громаді та знаходяться у складних життєвих обставинах, а також  зареєстровані як 

внутрішньо переміщені особи за фактичним місцем проживання/перебування і 

постійно проживають в Покровській міській територіальній громаді та знаходяться у 

складних життєвих обставинах. 

2. Натуральна допомога у вигляді продуктових наборів окремим категоріям 

громадян надається за рахунок коштів бюджету Покровської міської територіальної 

громади за наявності фінансування на зазначені цілі та в межах асигнувань 

затверджених кошторисом на відповідний рік. 

3. Вартість одного продуктового набору становить до 300 грн. (до трьохсот грн. 

00 коп.).  До набору входять пакет поліетиленовий, сезонні овочі, фрукти та  інш. 

4. Для визначення права на отримання допомоги у вигляді продуктового набора 

громадяни, які зареєстровані та проживають в Покровській міській територіальній 

громаді, або зареєстровані як внутрішньо переміщені особи за фактичним місцем 

проживання/перебування і постійно проживають на  території  Покровській міській 

територіальній громаді надають до управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької області такі документи: 

- Заяву на отримання продуктового набора; 

- Копію та оригінал паспорта; 

- Копію ідентифікаційного коду; 

- Копію довідки внутрішньо-переміщеної особи (для ВПО). 

5. Рішення щодо внесення до списку громадян Покровської територіальної 

громади, які опинились в складних життєвих обставинах приймається Комісією щодо 

відпрацювання списку громадян Покровської територіальної громади, які опинились 

в складних життєвих обставинах (далі - Комісія), утвореною розрядженням міського 

голови від 30.06.2021 року № 303рг. Списки громадян Покровської територіальної 

громади, які опинились в складних життєвих обставинах складаються згідно актів 

обстеження матеріально-побутових умов, аналізу доходів сім'ї  та затверджуються 

протоколом Комісії. 

     6. Управління соціального захисту населення міської ради надає допомогу у 

вигляді продуктового набору після затвердження списків громадян Покровської 

територіальної громади, які опинились в складних життєвих обставинах. Доставка 

допомоги у вигляді продуктового набору здійснюється безкоштовно. 



      

 

      7. У разі смерті громадянина, яка опинилась в складних життєвих обставинах 

допомога у вигляді продуктового набору іншому члену родини не надається. 

8. Списки про отримання допомоги у вигляді продуктового набору зберігаються в 

управлінні соціального захисту населення Покровської міської ради протягом 3 років. 

 

 
Порядок підготовлено:  

управлінням соціального захисту  

населення Покровської міської ради 

Начальник управління                                            І. Бонзюх 

 

  
Порядок погоджено: 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                          А. Жук       

 

 

 

   Секретар міської ради                     Н. Іваньо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення Покровської міської ради Донецької області 

 

Про  затвердження Порядку надання натуральної допомоги у вигляді продуктових 

наборів окремим категоріям громадян 
 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:   управлінням соціального захисту населення міської ради  

 

Начальник  управління  

соціального захисту населення                                                  І. Бонзюх 

міської ради  

 

В.о. начальника відділу правової     

і кадрової роботи управління  

соціального захисту населення                                                  О. Гришай 

міської ради  

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ:   

 

Керуючий справами   

виконкому міської ради                                                              А. Жук                                                     

 

Директор Департаменту  

фінансово-економічної політики  

та управління активами міської ради                                        Ю. Порецька 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради                                        

та її виконавчих органів                                                              В. Пишна 

Начальник відділу забезпечення 

діяльності міської ради                                                               Ж. Крамарова 

 

Голова постійної комісії з гуманітарних  

питань (соціальній захист, культура,                                         В. Требушкіна     

духовність) 

 

Голова постійної комісії з питань  

планування, бюджету і фінансів,  

інвестиційної політики                                                                О.Харчевна 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Н. Іваньо               



 

 
 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Покровської міської ради Донецької області 

 

Про  затвердження Порядку надання натуральної допомоги у вигляді 

продуктових наборів окремим категоріям громадян 

 

 

 
З метою посилення соціального захисту окремих категорій громадян, для надання 

додаткових соціальних гарантій незахищеним верствам населення пропонуємо 

механізм надання допомоги у вигляді продуктових наборів (сезонних овочів та 

фруктів) окремим категоріям громадян, які зареєстровані та проживають в 

Покровській міській територіальній громаді та знаходяться у складних життєвих 

обставинах, а також  зареєстровані як внутрішньо переміщені особи за фактичним 

місцем проживання/перебування і постійно проживають в Покровській міській 

територіальній громаді та знаходяться у складних життєвих обставинах. Натуральна 

допомога у вигляді продуктових наборів громадян надається за рахунок коштів 

бюджету Покровської міської територіальної громади. 

 

 

Начальник управління                                                                  Ірина БОНЗЮХ 

 

 


