
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
 

від ______________ №_______ 

         м. Покровськ 

 

Про звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг в структурних підрозділах 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Покровської 

міської ради Донецької області 

 

 

         З метою мінімізації негативних наслідків складних життєвих обставин, на підставі вимог 

Закону України від 17.01.2019 №2671-VIII«Про соціальні послуги», пункту 21 постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних 

послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання 

діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», 

керуючись статтями 34, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97 «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами), виконавчий комітет  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звільнити від плати за надання соціальних послуг окремі категорії громадян міста  

Покровськ та приєднаних територій, які опинилися в складних життєвих обставинах, а саме: 

одиноких громадян віком понад 80 років і старше, осіб з інвалідністю II, III групи внаслідок 

Другої Світової війни, одиноких учасників Другої Світової війни, одиноких учасників бойових 

дій, Почесних громадян міста Покровськ, сукупний дохід яких становить більше двох 

прожиткових мінімумів.  

2. Покласти організаційне забезпечення виконання даного рішення на територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Покровської міської ради 

Донецької області (Пешкова). 

3. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на управління соціального 

захисту населення Покровської міської ради Донецької області (Бонзюх), контроль - на 

керуючого справами виконкому ради Жук А. 

 

 

 

        Міський голова                                         Р.Требушкін 

 

 



 

 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької області 

 

 

Про звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг в структурних підрозділах  

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Покровської 

міської ради Донецької області 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Територіальним центром соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Покровської міської ради 

Директор територіального 

центру соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Покровської міської ради 

 

 С. Пешкова 

Начальник відділу  правової 

кадрової роботи управління 

соціального захисту 

населення Покровської 

міської ради 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 А. Гончаров 

  Керуючий справами    

  виконкому ради, голова 

  комісії 

 

 А. Жук 

Начальник управління 

соціального захисту 

населення Покровської 

міської ради 

 

 І. Бонзюх 

Начальник відділу 

юридичного забезпечення 

діяльності міської  

ради та її  виконавчих 

органів 

 

 В. Пишна 

 

Директор Департаменту 

фінансово-економічної 

політики та управління 

активами Покровської 

міської ради   

 О. Добровольський 

Начальник відділу з питань 

діловодства контролю та 

роботи зі зверненнями 

громадян 

 Г. Борисова 



 


