
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ   
 

від _17.06.2021__ №___274__ 

                     м. Покровськ 

 

Про затвердження Положення про організацію у м. Покровську та приєднаних 

територіях Донецької області передплати на регіональну газету «Маяк» за рахунок 

коштів  бюджету Покровської міської територіальної громади 

 

З метою соціального захисту та підтримки осіб пільгових категорій 

населення, враховуючи рішення міської ради від 18.02.2016 № 7/5-9 Про 

затвердження Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики у              

м. Покровську  Донецької області на 2016-2021 роки» (зі змінами), Закону України 

від 17.01. 2019 № 2671-VIII «Про соціальні послуги» (зі змінами),  керуючись 

статтями 32,59,73 Закону України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами), виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ :  

1. Затвердити Положення про організацію передплати у м. Покровську та 

приєднаних територіях Донецької області на регіональну газету «Маяк»  за рахунок 

коштів  бюджету  Покровської міської територіальної громади(додаток).  

 

2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області (Добровольський) проводити 

фінансування в межах планових призначень, передбачених в  бюджеті Покровської 

територіальної громади  на  поточний рік.  

3. Управлінню соціального захисту населення (Бонзюх) забезпечити 

організацію передплати на регіональну газету «Маяк» та забезпечити контроль за 

цільовим використанням коштів.  

4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 

управління соціального захисту населення (Бонзюх), контроль – на керуючого 

справами виконкому міської ради Жук А.В.  

 

Міський голова                  Р. Требушкін 

 

 



 

Додаток  

до рішення виконкому міської ради  

від _17.06.2021__ №___274__ 

 

 

Положення 

про організацію передплати на регіональну газету «Маяк»   за рахунок коштів  

бюджету  Покровської міської територіальної громади. 

 

 

1. Положення  про організацію у м. Покровську та приєднаних територіях  

Донецької області передплати на регіональну газету «Маяк» за рахунок коштів  

бюджету  Покровської міської територіальної громади   (далі — Положення) 

розроблене відповідно до Закону України від 17.01. 2019 № 2671-VIII «Про 

соціальні послуги» (із змінами), рішення міської ради від 18.02.2016 № 7/5-9 «Про 

затвердження Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики у 

Покровську  Донецької області на 2016-2021 роки» (зі змінами). 

 

2. Дія цього Положення поширюється на пільгові категорії громадян та 

вразливі верстви населення з метою  висвітлення   діяльності   місцевих   органів   

влади   та   подій   у  м. Покровську та   приєднаних територіях  Донецької області 

на безкоштовній основі:  

- осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни;  сімей  загиблих/померлих ветеранів  війни; учасників війни; 

учасників бойових дій та керівників громадських організацій соціальної 

спрямованості та їх заступників - без урахування розміру отримуваної ними пенсії 

або державної соціальної допомоги на час передплати/особистого звернення:;  

 - осіб, одержувачів пенсій та державних соціальних допомог, розмір пенсії 

або допомоги яких, на час передплати/особистого звернення, не перевищує двох 

прожиткових мінімумів для  відповідних категорій (без урахування одноразових 

виплат). 

3. Розпорядником коштів на ці цілі визначається Управління соціального 

захисту населення Покровської міської ради Донецької області (далі – Управління). 



 

 

4. Управління:     

1) формує списки контингенту на передплату газети «Маяк» на І та ІІ півріччя 

поточного року на підставі  списків пільгових категорій громадян (які надаються 

спеціалістами Управління, які відповідають за певні категорії громадян (далі -  

відповідальні особи Управління); списків громадських організацій соціальної 

спрямованості за поданням організацій територіальної громади; списків, наданих 

старостами приєднаних територій Покровської громади;  списків, які формуються з 

електронної бази ASOPDSOC одержувачів пенсій та державних соціальних 

допомог; списку осіб, які особисто звернулися  до Управління;  

2) відповідальні особи Управління здійснюють перевірку списків   пільгових 

категорій громадян за розміром одержаної пенсії або державної соціальної 

допомоги для відповідних категорій, з уточненням факту місця проживання; 

3) кожного місяця перевіряє та розглядає необхідність заміни одержувачів 

газети  (у випадку смерті, зміни місця проживання або інше).  

5. Кошти  бюджету Покровської територіальної громади використовуються 

відповідно до законодавства за їх цільовим призначенням. Використання коштів на 

інші цілі не допускається.  

6. Невикористані кошти  бюджету Покровської територіальної громади 

підлягають поверненню згідно з чинним законодавством.  

7. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 

коштів бюджету Покровської територіальної громади, а також контроль за їх 

цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому 

законодавством порядку.  

 

Керуючий справами виконкому ради                                                А. Жук     

 

 

Положення про організацію передплати на регіональну газету «Маяк»   за рахунок 

коштів  бюджету  Покровської міської територіальної громади розроблено 

управлінням соціального захисту населення міської ради 

 

Начальник управління                   І. Бонзюх 


