
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

від 09.11.2021 № 528 

 
                   м.Покровськ 

 

 

Про внесення змін до додатку 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 громадян пільгових 

категорій населення 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 до додатку рішення виконкому від 21.01.2021 № 27 «Про  

затвердження заходів щодо соціального захисту громадян в Покровській міській 

територіальній громаді на 2021 рік», від 15.07.2021 № 328 «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», від 16.09.2021 № 446 ««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», а саме в пункти 1, 2, 3, 27, 

29, 33 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 09.11.2021 № 528 

 

ЗАХОДИ 

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

 
№/п Міжнародні, 

державні, міські, 

християнські та інші 

визначні дати 

Дата 

проведення 

Назва заходу Гранична 

вартість 

 1 од.,  

тис. грн. 

Відповідальний за проведення 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1. Відзначення 

ювілейних дат  

протягом  

року 

1. Вручення цінних подарунків почесним громадянам, 

громадським активістам пільгових категорій та особам, 

яким виповниться 90, 95, 100 та більше років. 0,3 

Управління соціального 

захисту населення міської 

ради, територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) міської 

ради  

2. Вручення цінних подарунків почесним громадянам, яким 

виповниться більше 100 років. 

 

1,5 

3. Вручити залишки подарункових наборів, які не отримали 

особи пільгових категорій у зв’язку із зміною місця 

проживання, смертю або з інших причин, особам, яким 

виповниться 90, 95, 100 та більше років.  

2 Відзначення  

міжнародних, 

державних, міських 

та релігійних свят 

організаціями різної 

форми власності 

соціальної 

спрямованості  

протягом  

року 

1. Вручення цінних подарунків громадським організаціям 

соціальної спрямованості, дітям загиблих учасників 

ООС/АТО та ін. 

 

 Управління соціального 

захисту населення міської 

ради, територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) міської 

ради  

принтер (БФП) – 7 шт.; 7,0 

ноутбуки  - 7 шт.; 10,0 

мультиварка  1 шт.; 1,5 

іонізатор повітря  9 шт 2,5 

2. Проведення чаювання з представниками громадських 

організацій та пільгових категорій громадян, які 

проживають на території м.Покровська та приєднаних 

територіях. 0,5 

3. Відзначення дня 

народження голів 

громадських 

протягом 

2021 року 

1. Вручення цінних подарунків головам громадських 

організацій соціальної спрямованості (ковдра 15 шт.). 

 

 

0,3 

Управління соціального 

захисту населення міської 

ради 
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організацій грудень 

2022 року 

Вручення подарункових наборів головам громадських 

організацій соціальної спрямованості з нагоди підведення 

підсумків роботи громадських організацій у 2022 році. 

 

 

 

0,3 

27. День святого 

Миколая 

 

17.12.2021 

 

Вручення подарункових наборів: дітям з інвалідністю та 

особам з інвалідністю з дитинства, які відвідують 

Покровський центр комплексної реабілітації осіб з 

інвалідністю «Милосердя»; дітям загиблих учасників 

АТО/ООС, Героїв Небесної Сотні, зниклих безвісті осіб під 

час військового конфлікту на Донбасі.   0,15 

Управління соціального 

захисту населення міської 

ради, Покровський центр 

соціальної реабілітації 

дітей з інвалідністю 

«Милосердя» 

29. Новорічне  свято 

 

 

 

 

 

 

грудень 

2021 року 

 

 

 

 

Вручення подарункових наборів: дітям з інвалідністю; 

особам з інвалідністю з дитинства, які відвідують 

Покровський центр комплексної реабілітації осіб з 

інвалідністю «Милосердя»; дітям під опікою, дітям-

сиротам; дітям, які знаходяться в складних життєвих 

обставинах; дітям із багатодітних родин; дітям загиблих 

учасників АТО/ООС, Героїв Небесної Сотні, зниклих 

безвісті осіб під час військового конфлікту на Донбасі. 

 

 

 

 

 

 

0,15 

Управління соціального 

захисту населення міської 

ради, Покровський центр 

комплексної реабілітації 

для осіб з інвалідністю 

«Милосердя», служба у 

справах дітей, сектор у 

справах сім’ї та молоді 

Управління сім’ї, молоді та 

спорту Покровської міської 

ради 

31. Міжнародні, 

державні, міськіх, 

релігійні свята 

Протягом 

2021 року 

1. Закупівля пакетів з символікою міста для вручення 

подарунків (3300 шт. -30см х40 см.) 

 

0,04 

Управління соціального 

захисту населення міської 

ради 

 

Протягом 

2021 – 2022 

років 

2. Виготовлення та вручення календарів на 2022 рік особам 

пільгових категорій громадян, членам громадських 

організацій соціальної спрямованності 

0,04  
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33 День Соборності 

України 

22.01.2022   Відвідування на дому та вручення подарункових наборів 

родинам загиблих учасників ООС/АТО, Героїв Небесної 

Сотні, зниклих безвісті осіб під час військового конфлікту 

на Донбасі, особам з інвалідністю внаслідок ООС/АТО  0,5 

Управління соціального 

захисту населення міської 

ради 

 

Керуючий справами 

виконкому ради           А. Жук 
 

Зміни до додатку рішення виконкому 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 



 


