
 

 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

   МІСЬКОГО ГОЛОВИ   
 

від __24.03.2021_ №__120рг__ 

                  м. Покровськ 

 

 

Про створення складу робочої групи щодо визначення потреб у соціальних 

послугах осіб/сімей або соціальних груп населення  м. Покровська та 

приєднаних територій  

 

                                                                       

     З метою реалізації  Закону України від 17.01.2019 р. № 2671-VIІІ «Про 

соціальні послуги», відповідно до наказу Міністерства соціальної політики 

України від 20.01.2014 р. № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб 

населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах» 

керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), 

 

1. Затвердити   склад   робочої  групи  щодо визначення потреб у соціальних  

послугах осіб/сімей або соціальних груп населення м. Покровська та 

приєднаних територій (додається). 

 

2. Робочій     групі     (Бонзюх)     забезпечити    прогнозування    чисельності 

осіб/сімей або соціальних груп та їх потреби у соціальних послугах, оцінку 

рівня задоволення потреб у соціальних послугах – співвідношення осіб/сімей 

або соціальних груп, які потребують та які забезпечені послугами та 

визначення рівня незадоволення потреб у соціальних послугах.   

 

3. Розпорядження міського голови від 27.03.2017  № 109 рг  «Про створення 

та затвердження складу робочої групи з визначення потреб населення міста у 

соціальних послугах» визнати таким, що втратило чинність. 

 

 

 

В.о. міського голови                                                                       Н. Іваньо 

 

 



Додаток   

до розпорядження міського голови  

від __24.03.2021_ №__120рг__ 

 

 

СКЛАД   

 

робочої  групи  щодо  визначення  потреб  у  соціальних  послугах  осіб/сімей або  соціальних  

груп  населення   м.  Покровська  та  приєднаних    територій  

 

Бонзюх начальник     управління    соціального    захисту  

Ірина Павлівна       населення Покровської міської ради, голова робочої 

групи   

 

Бєлкіна                                                         перший    заступник   начальника   управління  

Тетяна Григорівна соціального захисту населення Покровської 

міської ради, заступник голови робочої групи   

 

Демян   начальник    відділу    у   справах  ветеранів,   осіб  з  

Ірина Миколаївна  інвалідністю  та   забезпечення   оздоровчими та 

санаторно-курортними путівками управління 

соціального захисту населення Покровської міської 

ради, секретар робочої групи   

   

Члени робочої групи: 

 

Антонов      голова Покровської міської організації ВГОІ «Союз 

Віктор Васильович    Чорнобиль України» Всеукраїнська організація  

Інвалідів,  (за згодою) 

 

Бабенко  керівник благодійної організації «Благодійний  

Денис Леонідович Фонд  Місто Милосердя», (за згодою)   

 

Голощапова     голова Покровської міської Організації ветеранів, 

Валентина Федосіївна   (за згодою) 

 

Гончаров                                     начальник     відділу      правової    і    кадрової 

Андрій Сергійович   роботи управління  соціального захисту населення 

Покровської міської ради 

 

Коноплич      головний спеціаліст відділу у справах ветеранів,  

Юлія Юріївна осіб з інвалідністю та забезпечення оздоровчими 

та санаторно-курортними путівками управління  

соціального захисту населення Покровської міської  

ради 

 

Красний      Покровська спілка ветеранів війни в Афганістані 

Геннадій Васильович                                  (воїнів-інтернаціоналістів), (за згодою)  

 

Лисенко     директор Покровського центру соціальних служб  

Тетяна Миколаївна    Донецької області  

 

Носач      начальник відділу з питань розвитку приєднаних  

Олена Олексіївна                                         територій Покровської міської ради, (за згодою) 

 



 

 

Пешкова      директор Територіального центру соціального 

Світлана Василівна обслуговування (надання соціальних послуг) 

Покровської міської ради Донецької області  

 

Сапітон  голова спілки інвалідів, дітей з інвалідністю  і сиріт  

Іван Віталійович «Джерело», (за згодою) 

 

Четверик      голова громадської організації міське 

Тетяна Сергіївна                                          товариство інвалідів м. Покровськ, (за згодою)   

 

Швайко     фахівець з соціальної роботи другої категорії  

Світлана   Вікторівна                       відділення соціальної допомоги вдома  

Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Покровської міської ради Донецької області  

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради       А. Жук 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



                                                                    

                                                                  А Р К У Ш    

погодження до  проекту розпорядження  міського голови  

Покровської міської ради Донецької області 

 

Про створення складу робочої групи щодо визначення потреб у соціальних послугах 

осіб/сімей або соціальних груп населення  м. Покровська та приєднаних територій  

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ  управлінням соціального захисту населення Покровської міської 

ради Донецької області  

 

 

Начальник управління   соціального  

захисту населення Покровської міської ради             І. Бонзюх 

 

Начальник відділу правової і кадрової роботи 

управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради                А. Гончаров 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

  Керуючий справами   

  виконкому  ради       А. Жук 

 

 Начальник управління інформаційної 

 та внутрішньої політики  міської ради  І. Зоря 

 

 

Начальник  відділу юридичного забезпечення            

діяльності міської ради та її виконавчих органів                          В. Пишна   

 

          

Начальник  відділу з питань діловодства, 

контролю та роботи зі зверненнями громадян                              Г. Борисова                                

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


