
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
           ПРОЄКТ 
 

від ___________ № _____ 
                   м.Покровськ 

 

 

Про  затвердження   заходів  

щодо соціального захисту громадян 

в місті Покровську на 2020 рік 

 

 

 З метою забезпечення та посилення соціального захисту громадян пільгових 

категорій, підтримки відповідних громадських організацій міста на підставі рішення 

міської ради від 20.12.2019 № 7/72-1 «Про міський бюджет на 2020 рік», соціально-

економічної програми розвитку міста на 2020 рік, Комплексної програми «Основні 

напрямки  соціальної політики у м. Покровську  на 2016-2021 роки» та керуючись 

статтями 34, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити заходи щодо соціального захисту громадян в місті Покровську на 

2020 рік  (додаються). 

2. Фінансовому управлінню міської ради (Порецька) здійснити фінансування 

заходів в межах виділених асигнувань. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління 

соціального захисту населення міської ради (Бонзюх), контроль – на заступника 

міського голови О. Олехнович . 

 

 

 

В.п. міського голови                                                                         І. Сущенко 
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Додаток  

до рішення виконкому міської ради 

__________________ №______ 

 

 

Заходи 

щодо соціального захисту громадян в місті Покровську  на 2020 рік 

 

№ 

 з/п № з/п 

Міжнародні, державні 

та міські свята 

Дата 

проведення 

Назва заходу Відповідальний за проведення 

1 2 3 4 5 

1.  Ювілеї та визначні 

дати громадян міста 

протягом 

2020 року 

Привітання громадян пільгових категорій населення, громадян 

міста з ювілеями та визначними датами 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради 

2.  Відзначення 

державних, міських, 

православних та 

ювілейних дат 

громадських 

організацій соціальної 

спрямованості 

протягом  

2020 року 

Вручення цінних подарунків громадським організаціям міста, 

діяльність яких має соціальну спрямованість, до державних, 

міських, православних та ювілейних дат. 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради 

3.  Організація поїздок 

по Україні 

протягом 

року 

Організація поїздок по Україні для членів громадських 

організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, підопічних 

територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міської ради  з метою проведення культурно-

масових заходів. 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради, 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) міської ради 

4.  30 річниця створення 

громадської 

організації Міське 

товариство інвалідів 

м. Покровська 

17.02.2020 1.Проведення святкового обіду для членів громадської організації  

Міське товариство інвалідів м. Покровська (20 осіб) 

2.Нагородження відзнаками Покровської міської ради 8-ми 

членів громадських організацій з врученням подарункових 

наборів. 

3.Вручення пам’ятного подарунку громадський організації 

Міське товариство інвалідів м. Покровська  

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту  

населення міської ради 

5.  День Соборності 

України 

січень  

2020 року 

Відвідування на дому та вручення подарункових наборів вдовам, 

дітям та родинам загиблих учасників АТО 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту  
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населення міської ради 

6.  День вшанування 

учасників бойових дій 

на території інших 

держав 

15.02.2020 1. Проведення урочистого заходу з нагоди відзначення 31-річниці 

виводу військ колишнього СРСР з республіки Афганістан. 

Вручення грамот. 

2.Покладання квітів біля пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам. 

3. Проведення обіду для воїнів-інтернаціоналістів. 

4.Надання матеріальної допомоги воїнам-інтернаціоналістам, які 

мають інвалідність. 

 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту  

населення міської ради 

7.  Міжнародний 

жіночій день 

 

06.03.2020 1. Святкова програма з нагоди відзначення Міжнародного 

жіночого дня 8 Березня у клубі «Золотий вік» для підопічних 

(активістів) денного відділення територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), голови 

громадських організацій міста. Вручення грамот та подарункових 

наборів. 

2. Обід для 50 осіб. 

3. Матеріальна допомога тяжкохворим жінкам (активістам). 

4. Відвідування лежачих хворих жінок та жінок активістів 

громадських організаціях, самоорганізації населення з врученням 

подарункових наборів  

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради, 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) міської ради 

8.   Великдень квітень 

2020 

1.Відвідування на дому та вручення подарункових наборів до 

святкування Великодня осіб з інвалідністю, одиноких 

непрацездатних, які знаходяться на обліку у  територіальному 

центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

міської ради, підлеглих геріатричного пансіонату, дітям з 

інвалідністю, дітям під опікою, сиротам, дітям, які знаходяться в 

складних життєвих обставинах, дітям із багатодітних родин, 

дітям учасників АТО (ООС). 

2. Вручення подарункових наборів громадським організаціям. 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради, 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

міської ради, Покровський центр 

комплексної реабілітації для осіб 

з інвалідністю «Милосердя», 

служба у справах дітей, сектор у 

справах сім’ї та молоді 

Управління сім’ї, молоді та 

спорту Покровської міської ради, 

КУ «Покровський 

психоневрологічний іетернат» 

9.  День Чорнобильської 24.04.2020 1. Урочистий захід з нагоди відзначення 33-ої роковини Покровська міська рада, 
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трагедії 

 

 

 

 

 

 

 

Чорнобильської катастрофи (вручення грамот, подяк). 

2. Проведення панахиди за загиблими та померлими учасниками 

аварії на ЧАЕС з покладанням квітів. 

3. Надання матеріальної допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЄС 

та сім’ям загиблих. 

4. Вручення подарункових наборів вдовам та хворим (лежачим) 

ліквідаторам аварії на ЧАЕС. 

5.Проведення обіду для вищезазначеної категорії у кафе міста. 

управління соціального захисту 

населення міської ради 

 

10.  75 річниця Перемоги 

над нацизмом у 

Другій світовій війні 

08.05.2020 

 

1. Святковий обід для ветеранів війни. 

2. Відвідування на дому та вручення подарункових наборів 

особам з інвалідністю, учасникам бойових дій внаслідок Другої 

світової війни; вдовам ветеранів Другої світової війни. Та 

учасникам війни. 

3. Матеріальна допомога за рахунок коштів місцевого бюджету 

ветеранам війни. 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради, 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) міської ради 

11.  День матері в 

Україні 

08.05.2020 Вручення подарункових наборів матерям загиблих учасників 

АТО (ООС). 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради 

 

12.   День захисту дітей 

 

01.06.2020 1. Проведення святкового заходу для дітей з інвалідністю 

міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

«Милосердя» з нагоди відзначення Дня захисту дітей та вручення 

подарункових наборів. 

2. Вручення подарункових наборів дітям з інвалідністю міста. 

Покровський центр соціальної 

реабілітації дітей–інвалідів 

«Милосердя» 

13.  День скорботи і 

вшанування пам’яті 

жертв війни́: 

 

22.06.2020 1. Участь громадських організацій у міському заході. 

2. Надання матеріальної допомоги ветеранам війни з місцевого 

бюджету з нагоди відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни́. 

3. Відвідування на дому та вручення подарункових наборів лежачим 

ветеранам війни, учасникам бойових дій, які є членами громадської 

організації ветеранів. 

 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради, 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) міської ради 

14.  Спас  19.08.2020  Вручення подарункових наборів громадським організаціям міста. Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради, 

Покровський центр комплексної 
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реабілітації для осіб з 

інвалідністю «Милосердя», 

служба у справах дітей, сектор у 

справах сім’ї та молоді 

Управління сім’ї, молоді та 

спорту Покровської міської ради  

15.  День Незалежності 24.08.2020 Вручення матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції (ООС) 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради 

16.  День пом’яті 

захисників України, 

які загинули в 

боротьбі за 

незалежність, 

суверенітет і 

територіальну 

цілісність України» 

29.08.2020 Вручення подарункових наборів родинам загиблих захисників 

України. 

 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради 

 

17.  День шахтаря 30.08.2020 1. Проведення обіду з нагоди відзначення Дня шахтаря для 

шахтарів, які мають інвалідність у кафе міста.  

2. Надання матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого 

бюджету членам міської організації шахтарів з інвалідністю. 

3. Відвідування на дому та вручення подарункових наборів 

тяжкохворим членам міської громадської організації шахтарів з 

інвалідністю. 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради 

 

18.  Міжнародні, державні 

та міські свята 

2020 рік Закупівля пакетів з символікою міста для вручення подарунків. Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради 

19.  День знань 30.08.2020 Святковий захід «Прощавай літо» для дітей міського центру 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя».  
Покровський центр соціальної 

реабілітації дітей–інвалідів 

«Милосердя» 

20.  День визволення 

Донбасу 

08.09.2020 Відвідування на дому та вручення подарункових наборів особам з 

інвалідністю, учасникам бойових дій внаслідок Другої світової війни та 

вдовам ветеранів Другої світової війни та учасникам війни 

 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради, 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) міської ради 
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21.  Міжнародний день 

людей похилого віку  

01.10.2020 1. Святкова програма. 

2. Проведення обіду з нагоди відзначення Міжнародного дня людей 

похилого віку у кафе міста. 

3. Відвідування на дому та вручення подарункових наборів 

громадянам, які знаходяться на обслуговуванні у територіальному 

центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), яким 

виповнилось більше 90 років. 

4.Вручення подарункових наборів учасникам клубу «Золотий вік» 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради, 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) міської ради 

22.  День захисника 

України 

14.10.2020 Відвідування на дому та вручення подарункових наборів особам з 

інвалідністю з числа учасників антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил). 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради 

23.  День Білої тростини 15.10.2019 Вручення подарункових наборів особам з інвалідністю по зору 1-ої 

групи 
 

24.  День визволення 

України від 

фашистських 

загарбників 

28.10.2020 Відвідування на дому та вручення подарункових наборів особам з 

інвалідністю, учасникам бойових дій внаслідок Другої світової війни; 

вдовам ветеранів Другої світової війни та учасникам війни. 

Покровська міська рада, 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

 

25.  Міжнародний день 

для осіб з 

інвалідністю 

 

03.12.2020 1. Урочистий захід до Міжнародного дня осіб з інвалідністю. 

2. Проведення обідів для відповідних громадських організацій у м. 

Родинське та Покровську. 

3. Проведення зустрічей керівництва міста, депутатів міської ради з 

представниками громадських організацій міста. 

4. Проведення заходу для дітей центру комплексної реабілітації для 

осіб з інвалідністю «Милосердя». 

5 Відвідування на дому та вручення подарункових наборів особам з 

інвалідністю 1-ої групи. 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради, 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) міської ради 

26.  День вшанування 

учасників ліквідації 

наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 

10-

13.12.2020 

1. Проведення мітингу за померлими та загиблими ліквідаторами 

аварії на ЧАЕС з покладанням квітів біля пам’ятного знаку. 

2. Проведення обіду для осіб вище зазначеної категорії у кафе 

міста. 

3. Відвідування на дому та вручення подарункових наборів 

ліквідаторам аварії на ЧАЕС. 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради, 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) міської ради 

27.  День вводу колишніх 

радянських військ до 

Республіки 

Афганістан 

25.12.2020 1. Проведення мітингу за померлими та загиблими воїнами-

інтернаціоналістами з покладанням квітів біля пам’ятника 

воїнам-інтернаціоналістам. 

2. Проведення обіду для осіб вище зазначеної категорії у кафе 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради 
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 міста. 

28.  Новорічні та Різдвяні 

свята 

23.12.2020 Новорічне свято для громадян «золотого віку» з врученням 

подарункових наборів. 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

29.  23.12.2020 Новорічне свято для дітей центру «Милосердя» вручення 

подарункових наборів дітям з інвалідністю, дітям під опікою, 

сиротам, дітям, які знаходяться в складних життєвих обставинах, 

дітям із багатодітних родин, дітям учасників АТО (ООС). 

Покровський центр комплексної 

реабілітації для осіб з 

інвалідністю «Милосердя», 

служба у справах дітей, сектор у 

справах сім’ї та молоді 

Управління сім’ї, молоді та 

спорту Покровської міської ради  

 

30.  грудень 

2020 року 

Вручення подарункових наборів підопічним геріатричного  

пансіонату. 

Покровська міська рада, 

управління соціального захисту 

населення міської ради,  КУ 

«Покровський 

психоневрологічний інтернат» 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради          А. Жук 

 

Заходи підготовлено управлінням соціального захисту населення міської ради 

 

Начальник управління                         І. Бонзюх 

 

 

 


