
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

від__27.08.2020___№__291__ 
                   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 «Спілка шахтарів-інвалідів 

м.Покровськ»  від 05.08.2020 року № 8/1-1м 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 17 викласти в новій редакції (додається). 

2.  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__27.08.2020___№__291__ 

 

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.  

17 День шахтаря 30.08.2020  1. Вручення подарункового набору громадській 

організації «Спілка шахтарів-інвалідів м. Покровськ» 

сервіз (чашка+блюдце). 

2. Надання матеріальної допомоги шахтарям з 

інвалідністю, згідно наданих списків громадською 

організацією. 

 

Управління соціального захисту 

населення міської ради  

 

Керуюча справами  

виконкому  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 

 



 

 

 

А Р К У Ш 

погодження до проекту рішення міської ради 

 
 

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» 
 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ  управлінням  соціального захисту населення міської ради 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення      І. Бонзюх 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ 

 

 

Керуючий справами  

виконкому  ради        А. Жук 

 

 

В.о. начальника фінансового управління 

 

 

С.Тарасова 

 

 

В.о. начальника відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради  

та її виконавчих органів 

 

 

 

Т. Білецька 

 

В.о. начальника відділу з питань  

діловодства, контролю та роботи  

зі  зверненнями  громадян 

  

 

 

 

 

 

 

 

    О. Жихарєва 

 


