
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

від __16.04.2020_ №__142___ 
                   м.Покровськ 

 

 

Про  внесення змін до додатку рішення виконкому від 20.02.2020 № 40 «Про  

затвердження заходів щодо соціального захисту громадян в місті Покровську на 2020 

рік» 
  

 

 Враховуючи ситуацію із запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, причиненої короновірусом SARS-CoV-2, з 

метою надання соціальної підтримки медичного персоналу закладів охорони 

здоров’я, зберігання препаратів та тестів на визначення антитіл до COVID-19, 

розглянувши лист командира військової частини А0233 від 14.04.2020 № 647 щодо, 

керуючись статтями 34, 59, 73 Закону України  від 21.05.1977 № 280/97 - ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до додатку рішення виконкому від 20.02.2020 № 40 «Про  

затвердження заходів щодо соціального захисту громадян в місті Покровську на 2020 

рік», а саме пункт 8 викласти в новій редакції (додається). 

2. Пункт 8 додатку рішення виконкому від 03.04.2020 № 122 «Про  внесення 

змін до додатку рішення виконкому від 20.02.2020 № 40 «Про  затвердження заходів 

щодо соціального захисту громадян в місті Покровську на 2020 рік» визначити таким, 

що втратив чинність. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління 

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

міського голови Олехнович О.О. 

 

В.п. міського голови        І. Сущенко  



 

 
Додаток 

до рішення виконкому міської ради 

від __16.04.2020_ №__142___ 

 

ЗАХОДИ 

щодо соціального захисту громадян в місті Покровську  на 2020 рік 

 

 Міжнародні, 

державні та міські свята 

Дата 

проведення 

Назва заходу Відповідальний за проведення 

1.  2.  3.  4.  5.  

8 Великдень та Радониця Квітень 

2020 

1. Вручення подарункових наборів медичним 

працівникам закладів охорони здоров’я м. Покровськ,             

м. Родинське, м. Мирноград, дітям та громадянам з 

інвалідністю, дітям під опікою та сиротам, родинам, які 

знаходяться в складних життєвих обставинах, підлеглим 

Покровського психоневрологічного інтернату, підстанції 

швидкої допомоги, активному населенню, 

співробітникам КУ Покровського координаційного 

комітету самоорганізації населення, літнім 

малозабезпеченим громадянам, медичним працівникам 

КНП «Інфекційна лікарня м. Мирноград» та іншим 

пільговим категоріям. 

2. Передати холодильник GRUNHELM GF 85M ВЧ-

А0233 з метою зберігання препаратів та тестів на 

визначення антитіл до COVID-19 

Покровська міська рада, управління 

соціального захисту населення 

міської ради 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради          А. Жук 

 

Зміни до рішення виконкому від 20.02.2020 № 40 «Про  затвердження заходів щодо соціального захисту громадян в місті Покровську на 2020 

рік» підготовлено управлінням соціального захисту населення міської ради 

 

Начальник управління                         І. Бонзюх



 


