
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

від ____________ № ____ 
                   м.Покровськ 

 

 

Про затвердження заходів щодо соціального захисту громадян в Покровській міській 

територіальній громаді на 2022 рік 

 

 

 З метою забезпечення та посилення соціального захисту громадян пільгових 

категорій, підтримки відповідних громадських організацій міста, враховуючи рішення 

міської ради від 23.12.2020 № 8/22-12 «Про бюджет Покровської міської територіальної 

громади на 2022 рік», соціально-економічну програму розвитку міста на 2022 рік, 

Комплексну програму «Покровськ -територія підтримки» (зі змінами) та 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. Затвердити заходи щодо соціального захисту громадян в Покровській міській 

територіальній громаді на 2022 рік  (додаються). 

2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами міської 

ради (Добровольський) здійснити фінансування заходів в межах виділених асигнувань. 

3. Зняти з контролю рішення виконкому від 21.01.2021 № 27 «Про затвердження  

заходів щодо соціального захисту громадян в  Покровській міській територіальній громаді 

на 2021 рік» та зміни до нього від 18.03.2021 № 110, від 14.04.2021 № 143, від 15.07.2021 

№ 378, від 16.09.2021 № 446, від 09.11.2021 № 528 як виконані. 

4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління 

соціального захисту населення міської ради (Бонзюх), контроль – на керуючого справами 

виконкому Жук А.В.  

 

Міський  голова                                                                         Руслан ТРЕБУШКІН 

 

 



 



Додаток до рішення виконкому 

міської ради 

_____________ № ____ 

 

Заходи 

щодо соціального захисту громадян в Покровській міській територіальній громаді на 2022 рік 

 

  

Міжнародні, 

державні та міські 

свята 

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 Вручення цінних подарунків почесним 

громадянам, громадським активістам 

пільгових категорій та особам, яким 

виповниться 85, 90, 95, 100 та більше років. 

 

 

0,3 

 

 

Управління соціального захисту 

населення міської ради, 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) міської ради,  

  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. 

 

 

 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

2 Відзначення 

святкових та 

ювілейних дат для 

громадських 

організацій 

соціальної 

спрямованості 

протягом  року Вручення цінних подарунків громадським 

організаціям соціальної спрямованості з 

нагоди відзначення міжнародних, державних 

та міських свят: 

 солян.лампа 

електрочайник 

ноутбук 

 

 

 

 

0,3 

0,300 

11,0 

Управління соціального захисту 

населення міської ради 



багатофункціональний пристрій 8,0 

Вручення цінних подарунків громадським 

організаціям соціальної спрямованості, які 

відзначають ювілейну дату створення 

організації 

 

8,0 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

Проведення святкового обіду для членів ГО 

соціальної спрямованості, які святкують 

ювілейну дату 

0,3 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

Придбання корзин та букетів квітів для 

вшанування пам'яті загиблих воїнів, 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС  в дні 

відзначення державних та міських свят. 

 

0,3 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

 

Відзначення дня 

народження голів 

громадських 

організацій 

протягом  року Вручення грамот головам громадських 

організаціям соціальної спрямованості 

0,07 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

3 День села протягом  року 1. Вручення подарункових наборів 

громадянам пільгової категорії населення та 

малозабезпеченим.  

0,3 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

4 Туристичні поїздки 

по Україні 

протягом року Організація поїздок по Україні з метою 

проведення культурно-масових заходів для 

пільгової категорії громадян (розвиток 

інклюзивного туризму). 

 Управління соціального захисту 

населення міської ради, 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) міської ради,  

громадські організації ветеранів та 

осіб з інвалідністю 

 

5 День Соборності 

України 

21.01.2023  Відвідування на дому та вручення 

подарункових наборів вдовам, дітям та 

родинам загиблих учасників ООС/АТО та 

Небесної Сотні, особам з інвалідністю 

внаслідок ООС/АТО.  

0,3  

 

 

Управління соціального захисту 

населення міської ради 



6 День вшанування 

учасників бойових 

дій на території 

інших держав 

15.02.2022 1. Проведення урочистого заходу з нагоди 

відзначення 32-річниці виводу військ 

колишнього СРСР з Республіки Афганістан. 

Вручення грамот та цінного подарунку ГО.  

2.Покладання квітів біля пам’ятника воїнам-

інтернаціоналістам.  

3.Надання матеріальної допомоги воїнам-

інтернаціоналістам, які мають інвалідність. 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

Управління соціального захисту 

населення міської ради 

      3. Проведення обіду для воїнів-

інтернаціоналістів.  

0,3 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

7 Міжнародний 

жіночій день  

07.03.2022 1. Святкова програма з нагоди відзначення 

Міжнародного жіночого дня 8 Березня. 

Вручення грамот та подарункових наборів 

членам громадських  організацій та членам 

клубу «Золотий вік».  

2. Відвідування селищних рад з врученням 

подарункових наборів громадянам пільгових 

категорій.   

 

 

 

 

0,3    

 

 

0,3    

 

Управління соціального захисту 

населення міської ради, 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) Покровської 

міської ради Донецької області 

8  Великодень квітень 2022 Святковий захід (концертна програма, 

батюшка) для членів ГО «Зігріті теплом», 

вручення кулічей. 

 Управління соціального захисту 

населення міської ради,   



9 квітень 2023 Вручення подарункових наборів: членам 

громадських організацій, пільговим 

категоріям населення та іншим категоріям 

громадян міських та селищних рад; 

почесним громадянам; родинам загиблих 

учасників ООС/АТО, Героїв Небесної Сотні, 

зниклих безвісті осіб під час військового 

конфлікту на Донбасі; дітям з інвалідністю; 

сім’ям ДБСТ та ПС, дітям під опікою, дітям-

сиротам; дітям, які знаходяться в складних 

життєвих обставинах; багатодітним родинам 

(пасхальний набір 2500 шт.). 

 

0,04  

10 День 

Чорнобильської 

трагедії        

26.04.2022 1. Проведення панахиди за загиблими та 

померлими учасниками аварії на ЧАЕС з 

покладанням квітів. 

2. Виплата одноразової матеріальної 

допомоги (фонд матеріальної допомоги).  

 

0,7 

Управління соціального захисту 

населення міської ради 

      3. Проведення обіду для членів ГО.  0,3 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

11 Міжнародний день 

боротьби за права 

людей з 

інвалідністю (5 

травня). 

05..05.2022 1. Проведення засідання круглого столу для 

людей з інвалідністю (візочників, людей з 

обмеженими фізичними можливостями) з 

метою обговорення теми «Достатній рівень 

життя та соціальний захист людей з 

інвалідністю»  

 

 

 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

  2. Проведення  конкурсу творчих робіт 

людей з інвалідністю з врученням призів. 

 

 Управління соціального захисту 

населення міської ради 



12 77 річниця 

Перемоги над 

нацизмом у Другій 

світовій війні 

07.05.2022 1.Відвідування на дому та вручення 

подарункових наборів ветеранам Другої 

світової війни, учасникам бойових дій та 

особам з інвалідністю внаслідок Другої 

світової війни, вдовам ветеранів Другої 

світової війни, жертвам нацистських 

переслідувань, учасникам війни, діти війни 

за поданням громадських організацій та  які 

перебувають на обліку у відділеннях 

територіального центру соціального 

обслуговування  (продуктові набори 390 

шт.). 

 

 

 

0,35 Управління соціального захисту 

населення міської ради, 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) Покровської 

міської ради Донецької області 

2. Обід для членів ГО 0,3 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

13 День матері в 

Україні 

06.05.2022 Вручення подарункових наборів матерям 

загиблих учасників АТО/ООС. 

0,45 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

14  День захисту дітей  01.06.2022 1.Проведення "малюнку на асфальті"  Покровський центр комплексної 

реабілітації осіб з інвалідністю 

«Милосердя» 

       2.Вручення подарункових наборів дітям з 

інвалідністю та особам з інвалідністю з 

дитинства, які відвідують міський центр 

комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю «Милосердя», дітям  загиблих 

учасників ООС(АТО), героїв Небесної сотні, 

зниклих безвісті під час військового 

конфлікту на Донбасі. 

0,3  

0,3 

Управління соціального захисту 

населення міської ради, 

Покровський центр комплексної 

реабілітації осіб з інвалідністю 

«Милосердя» 



15 День скорбо́ти і 

вшанува́ння па́м'яті 

жертв війни́:  

22.06.2022 Відвідування на дому та вручення 

подарункових наборів особам з інвалідністю 

внаслідок Другої світової війни. 

 

 

0,4 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

16 Свято 

Преображення 

Господнє (Спас ) 

19.08.2022 Вручення подарункових наборів 

громадським організаціям соціальної 

спрямованості 

1,0 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

17 День Незалежності 24.08.2022 Виплата одноразової матеріальної допомоги 

особам з інвалідністю внаслідок ООС/АТО, 

учасникам  ООС /АТО, батькам та дружинам 

загиблих учасників ООС/АТО та зниклих 

безвісті під час військового конфлікту на 

Донбасі. 

 

 

0,7 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

18 День пам’яті 

захисників України, 

які загинули в 

боротьбі за 

незалежність, 

суверенітет і 

територіальну 

цілісність України» 

29.08.2022 Вручення подарункових наборів членам 

родин загиблих захисників України та 

зниклих безвісті осіб  під час військового 

конфлікту на Донбасі 

0,5 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

19 День шахтаря 31.08.2022 1. Проведення обіду з нагоди відзначення 

Дня шахтаря для у кафе міста.   

2.Вручення цінного подарунку ГО.  

0,3 Управління соціального захисту 

населення міської ради 



20 Святковий захід 

«Прощавай літо»  

30.08.2022 1. Святковий захід «Прощавай літо» для 

дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з 

дитинства, які відвідують Покровський 

центр комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю «Милосердя».   

 

 

0,3 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

21 День визволення 

Донбасу 

08.09.2022 Відвідування на дому та вручення 

подарункових наборів 

0,4 Управління соціального захисту 

населення міської ради, 

територіальний центр соціального 

обслуговування  

22 Міжнародний день 

людей похилого 

віку  

01.10.2022 1. Проведення святкового заходу, вручення 

грамот, подарункових наборів 

 

0,1 Управління соціального захисту 

населення міської ради, 

територіальний центр соціального 

обслуговування       2.  Відвідування на дому та вручення 

подарункових наборів громадянам старше  

90 років  

0,3 

23 День захисника 

України 

14.10.2021 Відвідування на дому та вручення 

подарункових наборів. 

0,4 Управління соціального захисту 

населення міської ради  

24 День визволення 

України від 

фашистських 

загарбників 

28.10.2021 Відвідування на дому та вручення 

подарункових наборів. 

0,3 Управління соціального захисту 

населення міської ради, 

територіальний центр соціального 

обслуговування  

25 Міжнародний день 

для осіб з 

інвалідністю  

03.12.2021 1. Проведення заходу для дітей центру 

комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю «Милосердя» з врученням 

подарункових наборів. 

0,400 Покровський центр комплексної 

реабілітації осіб з інвалідністю 

«Милосердя» 

  2. Відвідування на дому та вручення 

подарункових наборів особам з інвалідністю 

1 групи, особам з інвалідністю 2-ї групи, які 

опинились в складних життєвих обставинах 

та членам громадських організацій.  

0,4 Управління соціального захисту 

населення міської ради, 

територіальний центр соціального 

обслуговування  

  3. Вручення цінних подарунків громадським 

організаціям, які опікуються особами з 

інвалідністю.  

 Управління соціального захисту 

населення міської ради 



  4. Обід для членів ГО. 0,3 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

26 День вшанування  

ліквідаторів 

наслідків аварії на 

ЧАЕС 

14.12.2022 1. Проведення мітингу за померлими та 

загиблими ліквідаторами аварії на ЧАЕС з 

покладанням квітів біля пам’ятного знаку.  

 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

  2. Вручення подарункових наборів вдовам 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС.     

0,4 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

27 День святого 

Миколая 

17.12.2021 Вручення подарункових наборів дітям з 

інвалідністю та особам з інвалідністю з 

дитинства, які відвідують міський центр 

комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю «Милосердя», дітям загиблих 

учасників ООС/АТО та героїв Небесної 

Сотні, зниклих безвісті осіб під час 

військового конфлікту на Донбасі  

0,140 Управління соціального захисту 

населення міської ради, 

Покровський центр комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю 

«Милосердя» 

28 Новорічне свято 20.12.2022 Підведення підсумків роботи ГО  Управління соціального захисту 

населення міської ради 

29 День вводу 

колишніх 

радянських війск до 

Республіки 

Афганістан  

25.12.2022 1. Проведення мітингу за померлими та 

загиблими воїнами-інтернаціоналістами з 

покладанням квітів біля пам’ятника воїнам-

інтернаціоналістам.  

 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

  2. Надання матеріальної допомоги   

30 Новорічне  свято       грудень 2022 

року        

Вручення Новорічних подарункових 

наборів: дітям з інвалідністю та 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   

0,14 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, міські, 

релігійні свята 

Протягом 2022 

року 

Закупівля пакетів з символікою міста для 

вручення подарунків. 

15,0 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

32 Народження першої 

дитини у 2023 році 

Січень 2023 Придбання дитячого візочка для дитини 

народженої першою у 2023 році (1 шт.). 

 

15,0 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

33 Відвідування 

басейну  

протягом року 1. Оплата послуг перевезення до басейну 2,0 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

      2. Оплата послуг басейну 0,12 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

34 Оздоровлення осіб 

пільгових категорій  

протягом року Оздоровлення осіб пільгових категорій, 

членів громадських організацій (ветеранів 

праці та дітей війни) 

20,0 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

  Оздоровлення осіб пільгових категорій, 

членів громадських організацій (ветеранів 

праці та дітей війни) у профілакторії 

6,0 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

35 Міжнародні, 

державні, міські, 

релігійні свята 

протягом року Подарункові набори для вручення 

переможцям шахово-шашечних турнірів 

(членам громадських організацій) 

0,3 Управління соціального захисту 

населення міської ради 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради          А. Жук 

 

Заходи підготовлено управлінням соціального захисту населення міської ради 

 

Начальник управління                         І. Бонзюх 

 

 

 


