
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

від__16.07.2020_№___245 
                   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» 
  

 

 На підставі листа громадської організації Міське товариство інвалідів                        

м. Покровськ від 09.07.2020 б/№ та з метою забезпечення та посилення соціального 

захисту громадян пільгових категорій, підтримки відповідних громадських 

організацій міста,  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. 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 14 викласти в новій редакції (додається). 

2. Пункт 14 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» визнати таким, 

що втратив чинність. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління 

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

справами Жук А.В. 

 

В.п. міського голови        О. Требушкін  



 

 
Додаток 

до рішення виконкому міської ради 

від__16.07.2020_№___245__ 
 

ЗАХОДИ 

щодо соціального захисту громадян в місті Покровську  на 2020 рік 

 

 Міжнародні, 

державні, міські, 

християнських та інших 

визначних дат 

Дата 

проведення 

Назва заходу Відповідальний за проведення 

1.  2.  3.  4.  5.  

14 Спас  19.08.2020  1. Проведення онлайн-круглого столу з громадськими 

організаціями міста. 

2. Забезпечення відповідною оргтехнікою громадські 

організації міста для отримання інформаційно-

консультативного матеріалу, довідок та інших 

документів особам з інвалідністю від установ соціальної 

сфери (дістанційно), проведення онлайн-конференцій та 

інших сучасних форм спілкування через мережу 

интернет. 

3. Вручення подарункових наборів громадським 

організаціям міста. 

Управління соціального захисту 

населення міської ради  

 

В.о. керуючого справами  

виконкому  ради           С. Федоров  

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 

 



 


