
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

від 25.08.2022 № 191 
                   м.Покровськ 

 

 

Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної допомоги до Міжнародного 

дня людей похилого віку - громадянам старше 90 років та до Міжнародного дня людей з 

інвалідністю - особам з інвалідністю І групи за рахунок коштів Покровської міської 

територіальної громади 

 

 

 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.  Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної допомоги до Міжнародного 

дня людей похилого віку - громадянам старше 90 років та до Міжнародного дня людей з 

інвалідністю - особам з інвалідністю І групи за рахунок коштів Покровської міської 

територіальної громади (додається). 

2. 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 міської ради  

від __________ № _________ 

 

 

ПОРЯДОК 

надання одноразової матеріальної допомоги до Міжнародного дня людей похилого віку - 

громадянам старше 90 років та до Міжнародного дня людей з інвалідністю - особам з 

інвалідністю І групи за рахунок коштів місцевого бюджету 

 

1.Порядок надання одноразової матеріальної допомоги до Міжнародного дня людей 

похилого віку - особам старше 90 років та до Міжнародного дня людей з інвалідністю - 

особам з інвалідністю І групи за рахунок коштів місцевого бюджету (далі – Порядок) 

визначає механізм надання коштів з місцевого бюджету.  

 2. Бюджетні кошти спрямовуються на виплату одноразової матеріальної допомоги до 

надання одноразової матеріальної допомоги до Міжнародного дня людей похилого віку - 

громадянам старше 90 років та до Міжнародного дня людей з інвалідністю - особам з 

інвалідністю І групи (далі - матеріальна допомога) громадянам України, які зареєстровані на 

території Покровської міської територіальної громади або мають статус внутрішньо-

переміщеної особи та фактично проживають на території міста або приєднаних територіях, 

та перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення Покровської міської 

ради Донецької області. 

 3. Матеріальна допомога надається в розмірі: 

  -   400,00  грн. (чотириста тисяч гривень 00 копійок) для осіб старше 90 років; 

  -   400,00  грн. (чотириста тисяч гривень 00 копійок) для осіб з інвалідністю І групи. 

4.  Виплата матеріальної допомоги здійснюється управлінням соціального захисту 

населення Покровської міської ради Донецької області на підставі особистої заяви про 

перерахування матеріальної допомоги з вказівкою реквізитів поточного рахунку у банку або 

через поштові відділення, з наданням копії паспорта, копії реєстраційного номера облікової 

картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, копії 

довідки МСЕКу, копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за умови 

пред’явлення  оригіналів документів).  

Матеріальна допомога надається один раз на рік незалежно від одержання інших 

видів допомог та компенсацій, в тому числі з коштів Покровської міської територіальної 

громади. 

5. Останній день надання документів  для отримання матеріальної допомоги 10 грудня 

поточного року 

 

 

 

Заходи підготовлено управлінням соціального захисту населення міської ради 

 

Начальник управління                     І. Бонзюх 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради      А. Жук 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проєкту рішення виконкому 

Покровської міської ради 

 

Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної допомоги до 

Міжнародного дня людей похилого віку - громадянам старше 90 років та до 

Міжнародного дня людей з інвалідністю - особам з інвалідністю І групи за рахунок 

коштів Покровської міської територіальної громади 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ управлінням соціального захисту населення міської ради 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту настелення  

міської ради 

 

 

Начальник відділу правової  

і кадрової роботи  

 

 

І. Бонзюх 

 

 

 

 

В. Коваль 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ:  

  

Керуючий справами  

виконкому ради 

 

 

 

 

А. Жук 

 

Директор Департаменту 

фінансово-економічної політики 

та управління активами  

міської ради  

 

 

 

 

 

Ю. Порецька 

 

 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради  

та її виконавчих органів  

 

 

 

 

 

В. Пишна 

Начальник відділу документообігу 

міської ради 

 

Г. Борисова 



 


