
 
 

УКРАЇНА 
 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від ___________________ №_________ 
                      м.Покровськ 
 

 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги  

громадянам за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

 

 

 

На підставі протоколу № 1 від 24.01.2019 року  засідання комісії з питань надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, листа 

Покровської міської організації  ветеранів війни в  Афганістанї (воїнів-інтернаціоналістів) від  

17.01.2019 № б/н, листа Покровської міської організації ветеранів та інвалідів учасників АТО в 

Донецькій області від 21.01.2019  № б/н, заяв громадян з  актами обстеження матеріально-

побутових умов проживання, складених депутатами міської ради, керуючись статтями 42, 59, 73 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; - 

 1. Виділити кошти, які передбачені „Програмою економічного і соціального розвитку 

м.Покровська  на 2017 рік», затвердженої рішенням міської ради від 12.12.2017р. № 7/47-1 

1.1. Для надання одноразової матеріальної допомоги 10-ти  громадянам Покровської 

міської організації  ветеранів війни в Афганістанї (воїнів-інтернаціоналістів) з нагоди 30-ї річниці 

виводу радянських військ з республіки Афганістан у сумі  7000  (сім тисяч  ) гривень.  

1.2. Для надання одноразової матеріальної допомоги 16-ти  громадянам Покровської 

міської організації ветеранів та інвалідів учасників АТО в Донецькій області від 21.01.2019 

 № б/н з нагоди  Дня  Соборності України у  сумі 11200  (одинадцять тисяч двісті ) гривень 

 1.3. Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого 

бюджету  23-м  громадянам міста у сумі 62000 (шістьдесят дві тисячі ) грвень.    

 2. Начальнику відділу з бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення 

міської ради  Безверхій О.М. провести виплату грошової допомоги вищезазначеним громадянам 

на  загальну суму 80200 (вісімдесят тисяч двісті) гривень.  

Міський  голова                                                                      Р.В.Требушкін 

 



 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від ___________________ №_________ 

                      м.Покровськ 

 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги  

громадянам за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

 

 

На підставі протоколу № 2 від 13.02.2019 року  засідання комісії з питань надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, листа 

Покровської міської організації ветеранів від 05.02.2018 №15,  заяв громадян з  актами 

обстеження матеріально-побутових умов проживання, складених депутатами міської ради, 

керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; - 

 1. Виділити кошти, які передбачені „Програмою економічного і соціального розвитку 

м.Покровська  на 2019 рік», затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018р. № 7/62-2 

1.1. Для надання одноразової матеріальної допомоги 16-ти громадянам Покровської 

міської організації ветеранів у  сумі 11200, 00  (одинадцять тисяч двісті, 00 коп.) гривень 

 1.2. Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого 

бюджету  86  громадянам міста у сумі 240500,00 (двісті сорок тисяч п’ятсот) грвень.  

   1.3. Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого 

бюджету  3-м внутрішньо -переміщеним особам  із зони проведення ООС у сумі  8000,00 (вісім 

тисяч  00 коп) гривень 

 2. Начальнику відділу з бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення 

міської ради  Безверхій О.М. провести виплату грошової допомоги вищезазначеним громадянам 

на  загальну суму 259700,00(двісті п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот) гривень.  

 

 

Міський  голова                                                                      Р.В.Требушкін 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від ___________________ №_________ 

                      м.Покровськ 

 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги  

громадянам за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

 

 

На підставі протоколу № 3 від 26.02.2019 року засідання комісії з питань надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету,  заяв 

громадян з актами обстеження матеріально-побутових умов проживання, складених депутатами 

міської ради, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні"; - 

 1. Виділити кошти, які передбачені „Програмою економічного і соціального розвитку 

м.Покровська  на 2019 рік», затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018р. № 7/62-2 

 1.1. Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого 

бюджету  81 громадянам міста у сумі 189000 (сто вісімдесят дев’ять тисяч ) гривень,   а саме: 

   1.2. Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого 

бюджету  1-й внутрішньо-переміщеній особі із зони проведення ООС у сумі  2500,00 (дві тисячі  

п’ятсот) гривень. 

 2. Начальнику відділу з бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення 

міської ради  Безверхій О.М. провести виплату грошової допомоги вищезазначеним громадянам 

на  загальну суму 191 500, 00 (сто дев’яносто одна тисяча, п’ятсот грн., 00 коп) гривень. 

 

Міський  голова                                                                      Р.Требушкін 

 

 

 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 



РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від ___________________ №_________ 

                      м.Покровськ 

 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги  

громадянам за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

 

 

На підставі протоколу № 4 від 13.03.2019 року засідання комісії з питань надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету,  заяв 

громадян з актами обстеження матеріально-побутових умов проживання, складених депутатами 

міської ради, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні"; - 

 1. Виділити кошти, які передбачені „Програмою економічного і соціального розвитку 

м.Покровська  на 2019 рік», затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018р. № 7/62-2 

 1.1. Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого 

бюджету  78 громадянам міста у сумі 210500 (двісті десять тисяч п’ятсот, 00 коп) гривень,   а 

саме: 

   1.2. Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого 

бюджету  2-м внутрішньо-переміщеним особам із зони проведення ООС у сумі  7000,00 (сім 

тисяч гривень, 00 коп). 

 2. Начальнику відділу з бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення 

міської ради  Безверхій О.М. провести виплату грошової допомоги вищезазначеним громадянам 

на  загальну суму 217 500, 00 (двісті сімнадцять тисяч, п’ятсот грн., 00 коп) гривень. 

 

Міський  голова                                                                      Р. Требушкін 

 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 



 

від ___________________ №_________ 

                      м.Покровськ 

 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги  

громадянам за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

 

 

На підставі протоколу № 5 від 27.03.2019 року засідання комісії з питань надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету,  заяв 

громадян з актами обстеження матеріально-побутових умов проживання, складених депутатами 

міської ради, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні"; - 

 1. Виділити кошти, які передбачені „Програмою економічного і соціального розвитку 

м.Покровська  на 2019 рік», затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018р. № 7/62-2 

 1.1. Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого 

бюджету  94 громадянам міста у сумі 221000   (двісті двадцять одна  тисяча)гривень. 

   1.2. Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого 

бюджету  2-м внутрішньо-переміщеним особам із зони проведення ООС у сумі  4000,00 (чотири 

тисячі гривень, 00 коп). 

 2. Начальнику відділу з бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення 

міської ради  Безверхій О.М. провести виплату грошової допомоги вищезазначеним громадянам 

на  загальну суму 225 000 (двісті двадцять п’ять тисяч) гривень. 

 

Міський  голова                                                                      Р. Требушкін 


