
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   
 

від __22.12.2020__ №__597рг_ 

                 м.Покровськ 

 

 

Про утворення робочої групи з питань розробки Стратегії розвитку системи соціального 

захисту на 2021-2026 роки, відповідного Плану  дій на 2021 рік та визначення відповідальної 

особи 

 

З метою покращення роботи системи соціального захисту   міста Покровська 

Донецької області в рамках співробітництва з Асоціацією органів місцевого самоврядування 

«Асоціація учасницького розвитку громад» у рамках проєкту «Спеціальна програма 

підтримки Східної України (підконтрольні Уряду території)», що здійснюється Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду 

Федеративної Республіки Німеччина, на виконання Закону України від 17.012019                  

№ 2671-VIII «Про соціальні послуги», та керуючись  статтями 42, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» в Україні», (зі змінами) - 

  

1. Утворити робочу групу з питань розробки Стратегії розвитку системи соціального 

захисту на 2021-2026 роки в м. Покровську та затвердити її склад  згідно з Додатком 1.  

2. Визначити відповідальною особою за розробку Стратегії розвитку системи 

соціального захисту на 2021-2026 роки та відповідного Плану  дій на 2021 рік –            

Бонзюх Ірину Павлівну, начальника управління соціального захисту населення міської ради.  

3. Затвердити план заходів щодо забезпечення організації діяльності  робочої групи з 

питань за розробки Стратегії розвитку системи соціального захисту на 2021-2026 роки на 

території м. Покровська згідно з Додатком 2. 

4. Результати засідань робочої групи оформлюються відповідними протоколами, які є  

обов’язковими до виконання.    

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління  

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

виконавчого комітету ради Жук А.В. 

 

 

 

Міський голова       Р. Требушкін     

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження  міського голови   

від __30.12.2020__  № __618рг_ 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД  

робочої групи з питань розробки Стратегії розвитку системи соціального захисту на 2021-

2026 роки м. Покровська 

 

Жук     

Алевтина В’ячеславівна 

 

- керуючий справами виконкому міської ради, голова 

робочої групи 

Карпенко  

Лілія Валеріївна 
- завідувач сектору реалізації соціальних програм, 

управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької області, секретар 

комісії 

Члени комісії: 

 
  

Бонзюх  

Ірина Павлівна 
- начальник управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької області  

 

Гончаров  

Андрій Сергійович 
- начальник  відділу  правової і кадрової роботи 

управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької області  

 

 

Лисенко 

Тетяна Миколаївна  
- директор Покровського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Донецької області  

 

Маслова  

Алла Кузьмінічна  
- начальник служби у справах дітей Покровської 

міської ради Донецької області, 

  

Моденко  

Алла Юріївна  
- депутат Покровської міської ради Донецької області 

(за згодою) 

 

 

Порецька  

Юлія Миколаївна 

 

- начальник фінансового відділу Покровської міської 

ради Донецької області 

Пешкова 

Світлана Василівна  
- директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Покровської міської ради Донецької області  

 

Таричева  

Олена Анатоліївна  
- головний спеціаліст сектору реалізації соціальних 

програм управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької області  

 

Соловйова 

 Юлія Ігорівна  
- голова громадської організації «Покровська асоціація 

сімей з особливими дітьми «Теплі долоні»»              

(за згодою) 

 

Четверик  

Тетяна Сергіївна  

 

- 

 

голова громадської організації «Покровське міське 

товариство інвалідів м. Покровськ» (за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому  ради         А.Жук 



                             
Додаток 2 

      до розпорядження міського голови 

       від __30.12.2020__  № __618рг_ 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

 щодо забезпечення організації діяльності робочої групи з питань розробки Стратегії 

розвитку системи соціального захисту на 2021-2026 роки на 2021 рік 

 м.Покровська 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 Проведення засідання Робочої групи  грудень 2020- 

квітень 2021 

 

Робоча група 

2 Актуалізація наявних Соціальних паспортів грудень 2020 

року 

Робоча група,  

Місцева рада 

3 Сприяння Цифровій трансформації та 

модернізації адміністрування соціальних 

інституцій 

грудень 2020 - 

травень 2021  

Місцева  рада 

4 Розробка відповідних рішень щодо 

ефективного впровадження соціально-

орієнтованих партисипативних платформ  

січень - квітень 

2021 

 

Робоча група,  

Місцева рада 

5 Розробка Проєктів Стратегії (концепції) 

розвитку системи соціального захисту захисту 

на 2021-2026 роки та відповідного Плану дій 

на 2021 рік 

лютий-березень 

2021 

Робоча група,  

Місцева рада 

6 Подання на затвердження Проєктів Стратегій 

розвитку системи соціального захисту на сесії 

місцевих рад 

 березень  - 

квітень 2021 

Робоча група,  

Місцева рада 

7 Забезпечення підвищення кваліфікації 

працівників соціальної системи громади 

грудень 2020- 

грудень 2021 

Робоча група,  

Місцева рада 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому  ради         А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


