
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від  ___________ №  _____ 

         м. Покровськ 

 

Про доповнення п.3.3.4 Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету  затвердженого рішенням міської ради від 

26.01.2022 №8/23-10 «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 І групи  внаслідок війни що приймали безпосередню участь в 

бойових діях в зоні проведення  операції об’єднаних сил в Луганській та Донецькій областях,  

які зареєстровані та постійно проживають в населених пунктах Покровської міської 

територіальної громади,  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 доповнення в п. 3.3.4 Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

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

 

п.3.3.4 особам з інвалідністю І групи  внаслідок 

війни, які приймали безпосередню 

участь у бойових діях Другої світової 

війни та в бойових діях в зоні 

проведення  операції об’єднаних сил в 

Луганській та Донецькій областях для 

проведення ремонту житла (квартири, 

будинку) виключно власнику житла на 

придбання будівельних матеріалів та 

виконання ремонтних робіт. 

сума одноразової матеріальної допомоги 

до 50 000 (п’ятдесят) тисяч гривень (один 

раз у два роки), визначається кошторисом 

перевіреним та затвердженим  комісією 

призначеною розпорядженням міського 

голови та актом обстеження депутатом 

міської ради.  

 

 

Міський голова                                                                                  Руслан ТРЕБУШКІН  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення Покровської міської ради Донецької області 

 

Про доповнення п.3.3.4 Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету  затвердженого рішенням міської ради від 

26.01.2022 №8/23-10 «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» 

 

Управлінням соціального захисту населення  міської ради 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: 

 

Начальник управління 

  

                                     

І.Бонзюх 

Головний спеціаліст відділу 

правової  і кадрової роботи 

управління соціального захисту 

населення  Покровської міської 

ради  

  

 

О. Гришай 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

  

   

  Керуючий  справами  

  виконкому  ради  

 

 

  

А.Жук 

 

 

Директор Департаменту 

фінансово-економічної політики 

та управління активами міської 

ради 

 

 

  

 

 

О.Добровольський 

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 (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, поліпшення 

умов проживання та комунальних зручностей особам з інвалідністю І групи  внаслідок війни, 

які приймали безпосередню участь у бойових діях Другої світової війни та в бойових діях в зоні 

проведення  операції об’єднаних сил в Луганській та Донецькій областях які зареєстровані та 

постійно проживають  на території Покровської міської територіальної громади, а саме 

проведення ремонту житла (квартири, будинку) власнику житла на придбання будівельних 

матеріалів та виконання ремонтних робіт. 

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення  

Покровської міської ради      Ірина БОНЗЮХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про доповнення п.3.3.4 Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету  затвердженого рішенням міської ради 

від 26.01.2022 №8/23-10 «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» 

 

 



Стало: 

 

 

Було: 

п.3.3.4 - особам з інвалідністю внаслідок війни, які 

приймали безпосередню участь у бойових діях 

Другої світової війни, для проведення ремонту 

житла та присадибної території (виключно 

власнику житла на придбання будівельних 

матеріалів та виконання ремонтних робіт) з метою 

поліпшення умов проживання та комунальних 

зручностей. 

 

сума одноразової матеріальної 

допомоги у межах 50 000 

(п’ятдесят)  тисяч гривень, 

визначається кошторисом 

перевіреним та затвердженим  

комісією призначеною 

розпорядженням міського голови 

та актом обстеження депутатом 

міської ради.  

 

 

п.3.3.4 особам з інвалідністю І групи  внаслідок війни, які 

приймали безпосередню участь у бойових діях 

Другої світової війни та в бойових діях в зоні 

проведення  операції об’єднаних сил в Луганській 

та Донецькій областях для проведення ремонту 

житла (квартири, будинку) виключно власнику 

житла на придбання будівельних матеріалів та 

виконання ремонтних робіт. 

сума одноразової матеріальної 

допомоги до 50000 (п’ятдесят)  

тисяч гривень (один раз у два 

роки),  визначається кошторисом 

перевіреним та затвердженим  

комісією призначеною 

розпорядженням міського 

голови та актом обстеження 

депутатом міської ради.  


