
 

 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
 

від  19.08.2021  №__382__     
                               м.Покровськ 

 

 

 

Про утворення  комісії з питань забезпечення цільового використання державної 

допомоги сім’ям з дітьми та допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, 

і створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей 

 

 

З метою забезпечення цільового використання державної допомоги сім’ям з 

дітьми та допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, і створення 

належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей, враховуючи 

постанову Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 № 623 « Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціональних обов’язків 

державного соціального інспектора» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки 

багатодітним сім’ям», керуючись ст. 34,59,73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Покровської міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити комісію з питань забезпечення цільового використання державної 

допомоги сім’ям з дітьми та допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, 

і створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей та 

затвердити її склад (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про комісію з питань забезпечення цільового 

використання державної допомоги сім’ям з дітьми та допомоги на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім’ях, і створення належних умов для повноцінного 

утримання та виховання дітей (додаток 2). 

 

 

 

Міський голова       Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

Покровської міської ради 
        від  19.08.2021  №__382__     

 

 

 

 

СКЛАД 

комісії з питань забезпечення цільового використання державної допомоги 

 сім’ям з дітьми та допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях,  

і створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей 

 

 

 

Жук                                     керуючий справами виконавчого комітету міської ради,  

Алевтина В’ячеславівна                голова комісії 

 

Бонзюх                                             начальник Управління соціального захисту населення  

Ірина Павлівна                                Покровської міської ради, заступник голови комісії 

 

Антонова                                           керівник Служби соціальної роботи в громаді  

Наталія Іванівна                               Покровського міського центру соціальних служб 

                                                           Донецької області, секретар комісії 

 

 

Члени комісії 

 

 

Васина              медичний  директор КП «Центр  первинної медико-                           

Світлана Сергіївна                          санітарної допомоги» Покровської міської ради  

                                                          (за узгодженням) 

 

Гергуленко                                     начальник Служби у справах дітей Покровської міської 

Наталія Олександрівна                    ради   

 

Дєвлікамова    начальник відділу грошових виплат і компенсацій  

Наталя Іванівна Управління соціального захисту населення  

Покровської міської ради 

 

Колесник                                           завідувач сектору  державних соціальних  інспекторів та  

Тетяна Володимирівна                    контролю за  призначенням та виплатою пенсій 

Управління соціального захисту населення  

Покровської міської ради 

 

Лисенко               директор Покровського міського центру соціальних                        

Тетяна Миколаївна   служб Донецької області 

 

Шаповалова                                      заступник начальника Управління соціального захисту     

Валентина Володимирівна              населення Покровської міської ради 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради              Алевтина ЖУК 

 

 



 

 

Додаток 2  

до рішення виконавчого комітету  

Покровської міської ради 

        ___ від  19.08.2021  №__382__     

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань забезпечення цільового використання державної допомоги 

 сім’ям з дітьми та допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях,  

і створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей 

 

1. Положення про комісію з питань забезпечення цільового використання 

державної допомоги сім’ям з дітьми та допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях, і створення належних умов для повноцінного утримання та 

виховання дітей (далі – Положення) розроблено враховуючи постанову Кабінету 

Міністрів України від 30.10.2014 № 623 «Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України щодо функціональних обов’язків державного соціального 

інспектора» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 № 

250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям». 

2. Положення регламентує порядок створення і діяльності комісії з питань 

забезпечення цільового використання державної допомоги сім’ям з дітьми та допомоги 

на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, і створення належних умов для 

повноцінного утримання та виховання дітей (далі – Комісія) щодо прийняття рішень 

про припинення або поновлення виплати державної допомоги сім’ям з дітьми та 

виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях. 

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законами України, 

Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Наказами 

Міністерства соціальної політики України, рішеннями Виконавчого комітету 

Покровської міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим 

Положенням. 

4. Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Покровської 

міської ради. 

5.    Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. 

6. Рішення Комісії приймається більшістю від присутніх її членів та викладається 

у протоколі засідання Комісії, який підписується головою і секретарем комісії. 

7. Комісія приймає рішення про припинення або поновлення виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми та виплати допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях, використовуючи інформацію про сім’ю, надану Покровським 

міським центром соціальних служб Донецької області, який здійснює контроль за 

цільовим використанням вищезазначених виплат та створенням належних умов для 

повноцінного утримання і виховання дітей шляхом проведення вибіркового 

обстеження окремих сімей. 

8. Протокол засідання Комісії про припинення або поновлення виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми та виплати допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях направляється Управлінню соціального захисту населення 

Покровської міської ради. 

 

 Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                             Алевтина ЖУК 

 

Положення розроблено директором 

Покровського міського центру  

соціальних служб Донецької області                                                    Т.М.Лисенко 


