
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ   

 
 

від __18.06.2020____ №__207__ 

            м. Покровськ 

 

Про внесення змін до додатку 2 рішення виконавчого комітету від 26.10.2018 

року № 366 «Про затвердження нового Положення про комісію з  розгляду 

питань призначення   та надання населенню житлових субсидій, соціальної 

допомоги та пільг за фактичним місцем проживання на території м. Покровськ, 

м. Родинське, сел. Шевченко  та її складу »  

 

У зв’язку з кадровими змінами, відповідно до Закону України «Про 

державну допомогу малозабезпеченим сім’ям» і Порядку призначення і виплати 

державної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 250 від 23.02.2003, на виконання постанов 

Кабінету Міністрів України № 848 від 21.10.1995  (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807), № 373 від 17.04.2019  «Деякі 

питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі», № 

1098 від 27.12.2017 року  «Про затвердження Порядку призначення тимчасової  

державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права  на пенсійну виплату»,  керуючись статтями 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ:  

Внести зміни до складу  комісії з розгляду питань призначення та надання 

населенню житлових субсидій, соціальної допомоги та пільг за фактичним 

місцем проживання на території м. Покровськ, м. Родинське, сел.Шевченко, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету від 26.10.2018 року № 366, та 

№320 від 22.08.2019 Про внесення змін до додатку 2 рішення виконавчого 

комітету від 26.10.2018 року № 366 «Про затвердження нового Положення про 

комісію з  розгляду питань призначення   та надання населенню житлових 

субсидій, соціальної допомоги та пільг за фактичним місцем проживання на 

території м. Покровськ, м. Родинське, сел. Шевченко  та її складу » а саме: 

- вивести зі складу комісії: 

     Олехнович Олену Олександрівну; 

Пивовар Ірину Вікторівну; 



Толмачова Миколу Івановича; 

- ввести до складу комісії:  

Жук Алевтину В’ячеславівну, керуючого справами виконкому ради, 

головою комісії; 

Паращевіну Ірину Миколаївну, лікаря гастроентеролога КНП 

«Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування»; 

Радченко Тетяну Миколаївну, директора міського центру зайнятості (за              

згодою). 

 

 

 

 

В.п. міського голови                      О.Требушкін 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 


