
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ   
 

__18.11.2021___ № ___544___ 

                     м. Покровськ 

 

Про внесення змін до Положення про організацію у м. Покровську та приєднаних 

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

коштів  бюджету Покровської міської територіальної громади, затвердженого 

рішенням виконкому від 17.06.2021 № 274  

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. Внести зміни до Положення про організацію передплати у м. Покровську та 

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

коштів бюджету Покровської міської територіальної громади, затвердженого 

рішенням виконкому від 17.06.2021 № 274, а саме абзац перший та другий пункту 

другому шляхом викладення їх в новій редакції: 
 

«- осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, дітей війни; осіб з 

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

війни; учасників бойових дій Другої світової війни; осіб з інвалідністю внаслідок 

ООС (АТО) - без урахування розміру отримуваної ними пенсії або державної 

соціальної допомоги на час передплати/особистого звернення;  
 

- осіб, одержувачів пенсій та державних соціальних допомог; осіб з 

інвалідністю І групи та 2 групи; постраждалих, внаслідок аварії на ЧАЕС; учасників 

бойових дій на території інших держав; активних членів громадських організацій 

соціальної спрямованості (за поданням голів громадських організацій соціальної 

спрямованості); осіб, одержувачів пенсій за поданням органів самоорганізації 

населення (з обов’язковим уточненням списків на перше число кожного місяця) - без 

урахування розміру отримуваної ними пенсії або державної соціальної допомоги на 

час передплати/особистого звернення.» 

 



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 

 

 

 

 


