
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від ____________ №________ 

            м. Покровськ 
 

 

Про затвердження Положення про надання натуральної допомоги у період 

збройного конфлікту після вторгнення Росії в Україну для громадян 

Покровської міської територіальної громади, які опинились в  складних 

життєвих обставинах та громадян, прибувших з територій, де ведуться бойові 

дії   
 

З метою посилення соціального захисту громадян Покровської міської 

територіальної громади, які опинились в  складних життєвих обставинах та 

громадян, прибувших з територій, де ведуться бойові дії після вторгнення Росії 

в Україну, керуючись, ст. 28 Закону України від 17.01.2019 року № 2671-VIII 

«Про соціальні послуги», статтями 42, 59, 73 Закону України від 21.05.1997року 

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

 
ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити  Положення про надання натуральної допомоги у період 

збройного конфлікту після вторгнення Росії в Україну для громадян 

Покровської міської територіальної громади, які опинились в  складних 

життєвих обставинах та громадян, прибувших з територій, де ведуться бойові 

дії (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 № _______ 

 

Положення 

про надання натуральної допомоги у період збройного конфлікту після 

вторгнення Росії в Україну для громадян Покровської міської територіальної 

громади, які опинились в  складних життєвих обставинах та громадян, 

прибувших з територій, де ведуться бойові дії 
 

1. Порядок надання натуральної допомоги у період збройного конфлікту 

після вторгнення Росії в Україну для громадян Покровської міської 

територіальної громади, які опинились в  складних життєвих обставинах та 

громадян, прибувших з територій, де ведуться бойові дії (далі - Порядок) 

визначає механізм надання допомоги у вигляді памперсів (пелюшок) для дітей 

та дорослих, дитячого харчування та інше. 

2. Натуральна допомога у період збройного конфлікту після вторгнення 

Росії в Україну для громадян Покровської міської територіальної громади, які 

опинились в  складних життєвих обставинах та громадян, прибувших з 

територій, де ведуться бойові дії (далі - натуральна допомога) 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. Для отримання натуральної допомоги необхідно надати такі документи: 

- Заяву на отримання натуральної допомоги (з вказівкою яку саме 

допомогу потребує); 

- Копію та оригінал паспорта; 

- Копію ідентифікаційного коду; 

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

- Довідка з медичної установи про необхідність в забезпеченні  памперсами 

(для осіб старше 3-х років); 

- Свідоцтво про народження дитини (для забезпечення памперсами та 

дитячим харчуванням).  

-  Для громадян, які прибули з територій, де ведуться бойові дії необхідно 

надати інформацію зі своїми персональними даними для занесення в список 

прибувших людей до Покровської територіальної громади, який завірений 

виконкомом міської ради. 

4. Натуральна допомога у вигляді памперсів (пелюшок) для дітей до 3-х 

років надається в кількості 4 упаковок на місяць, для громадян старше 3-х років 

в кількості 1 упаковки на місяць (кількість 30 шт. в упаковці); дитяче 

харчування (суха суміш) в кількості 5 упаковок на місяць. 

      5. Управління соціального захисту населення міської ради надає допомогу у 

вигляді натуральної допомоги безкоштовно. 



 

 

 

     6. Списки про отримання натуральної допомоги 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 Положення про надання натуральної допомоги у період 

збройного конфлікту після вторгнення Росії в Україну для громадян 

Покровської міської територіальної громади, які опинились в  складних 

життєвих обставинах та громадян, прибувших з територій, де ведуться бойові 

дії   

 

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 Положення про надання натуральної допомоги у період 

збройного конфлікту після вторгнення Росії в Україну для громадян 

Покровської міської територіальної громади, які опинились в  складних 

життєвих обставинах та громадян, прибувших з територій, де ведуться бойові 

дії   

 

           З метою посилення соціального захисту громадян Покровської міської 

територіальної громади, які опинились в  складних життєвих обставинах та 

громадян, прибувших з територій, де ведуться бойові дії після вторгнення Росії 

в Україну просимо визначити механізм надання допомоги у вигляді памперсів 

(пелюшок) для дітей та дорослих, дитячого харчування та інш. 

 

 

Начальник управління                                                                  Ірина БОНЗЮХ 

 

 


