
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

від _________________ №_____ 
                   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 листів центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

«Милосердя» від 09.11.2020 № 06/1.27-074, 09.11.2020 № 06/1.27-075 та з метою 

забезпечення та посилення соціального захисту громадян пільгових категорій, 

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 в додаток до рішення виконкому від 20.02.2020 № 40 «Про  

затвердження заходів щодо соціального захисту громадян в місті Покровську на 2020 

рік», а саме: викласти п. 25 в новій редакції та  додати пункт 31 (додається). 

2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління 

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

справами виконкому Жук А.В. 

 

В.п. міського голови        О. Требушкін  



 

 
Додаток 

до рішення виконкому міської ради 

__________________ №______ 

 

ЗАХОДИ 

щодо соціального захисту громадян в місті Покровську  на 2020 рік 

 

 Міжнародні, 

державні, міські, 

християнські та інші 

визначні дати 

Дата 

проведення 

Назва заходу Відповідальний за 

проведення 

1.  2.  3.  4.  5.  

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. Вручення цінного подарунку центру комплексної реабілітації 

для осіб з інвалідністю «Милосердя». 

6. Відвідування на дому та вручення подарункових наборів 

особам з інвалідністю 1-ої групи, особам з інвалідністю 2-ї групи, 

які опинились в складних життєвих обставинах за поданням 

відповідних громадських організаціях.. 

Управління соціального 

захисту населення міської 

ради, територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) міської 

ради 

31 День Святого Миколая 18.12.2020   Вручення подарункових наборів дітям з інвалідністю, особам з 

інвалідністю, які відвідують міський центр комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя». 

Управління соціального 

захисту населення міської 

ради  

 

Керуючий 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 
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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 відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради  

та її виконавчих органів 

 

Начальник відділу з питань  

діловодства, контролю та роботи  

зі  зверненнями  громадян 

 

 

  Т. Білецька 

 

 

 

  Г. Борисова 

 

 


