
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

від _14.04.2021_ №___143__ 
                   м.Покровськ 
 

 

Про внесення змін у додаток до рішення виконкому від 21.01.2021 № 27 «Про  

затвердження заходів щодо соціального захисту громадян в Покровській міській 

територіальній громаді на 2021 рік» 
  

 

 З метою забезпечення та посилення соціального захисту ветеранів Другої 

світової війни, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової 

війни, дружин померлих (загиблих) ветеранів Другої світової війни, жертв 

нацистських переслідувань, учасників війни, дітей війни, керуючись статтями 34, 59, 

73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (зі змінами), виконавчий  комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни у додаток до рішення виконкому від 21.01.2021 № 27 «Про  

затвердження заходів щодо соціального захисту громадян в Покровській міській 

територіальній громаді на 2021 рік», а саме в пункт 11 додатку, шляхом викладення 

його в новій редакції (додається). 

2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління 

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

керуючого справами виконкому ради А. Жук. 

 

 

Міський голова        Р. Требушкін  



Додаток 

до рішення виконкому міської ради 
від _14.04.2021_ №___143__ 

 

ЗАХОДИ 

щодо соціального захисту громадян в в Покровській міській територіальній громаді на 2021 рік 

 

 Міжнародні, 

державні, міські, 

християнські та інші 

визначні дати 

Дата 

проведення 

Назва заходу Відповідальний за проведення 

1.  2.  3.  4.  5.  

11. 76 річниця Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій 

війні 

07.05.2021 

 

1. Вручення цінних подарунків громадським 

організаціям ветеранів 

 

Управління соціального захисту 

населення Покровської міської ради 

Донецької області 

04-

08.05.2021 

2. Відвідування на дому та вручення подарункових 

наборів ветеранам Другої світової війни, учасникам 

бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок Другої 

світової війни, дружинам померлих (загиблих) ветеранів 

Другої світової війни, жертвам нацистських 

переслідувань, учасникам війни, дітям війни за 

поданням громадських організацій ветеранів (продуктові 

набори 560 шт.). 

06.05.2021 3.Проведення святкового обіду для членів громадської 

Організацій ветеранів війни та праці м. Родинське (20  

осіб). 
 

Керуючий справами 

виконкому ради           А. Жук 
 

Зміни у додаток до рішення виконкому від від 21.01.2021 № 27 «Про  затвердження заходів щодо соціального захисту громадян в Покровській 

міській територіальній громаді на 2021 рік»  підготовлено управлінням соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області 

 

Начальник управління                         І. Бонзюх 



 


