
                                                                                                                                                                                                                                          
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги  

громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету 

 

 

24 лютого 2021 року                                                                      м. Покровськ 

 

Почато засідання:   об 11-00 год. 

Закінчено засідання:  о 12-30 год.  

Комiciя у складі: 

Присутні члени комісії: 

Голова комісії    Жук А. 

 Заступник голови 

комісії 

 Добровольський О. 

 Заступник голови 

комісії 

 Бонзюх  І. 

 Секретар комісії  Бєлікова Л. 

 Члени комісії:  Голощапова В. 

Гончаров А. 

Мигуля С. 

Недюжа Ю. 

Паращевіна І. 

Пешкова С. 

Саглай О. 

Сіпіліна В. 

Харчевна О. 

Червяковська Л. 

Четверик Т. 

 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про надання матеріальної допомоги та розподіл сум коштів для 

виплати одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів 

місцевого бюджету, згідно поданих заяв та актів обстеження 

матеріально-побутових умов проживання, складених депутатами 

міської ради, 61-му громадянину міста. 

 



2. Про надання матеріальної допомоги та розподіл сум коштів для 

виплати одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів 

місцевого бюджету, згідно поданих заяв та актів обстеження 

матеріально-побутових умов проживання, складених депутатами 

міської ради, 17-ти громадянам приєднаних територій. 

 

3. Про надання одноразової допомоги за рахунок коштів місцевого 

бюджету, згідно поданих заяв та актів обстеження матеріально-

побутових умов проживання, складених депутатами міської ради, 3-м 

внутрішньо переміщеним особам  із зони проведення АТО/ООС. 

 

 

1. Слухали Бонзюх І.П., начальника УСЗН Покровської міської ради, 

заступника голови комісії, яка виклала зміст 61-єї заяви та актів обстеження 

матеріально-побутових умов проживання  громадян міста, складених депутатами 

міської ради.  

           Згідно "Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету в новій редакції", затвердженого  

рішенням  міської  ради  від 20.01.2021 № 8/4-16, враховуючи обставини, що 

склалися, комісія  

   ВИРІШИЛА: 

 1.1.  Надати одноразову матеріальну допомогу за рахунок коштів місцевого 

бюджету 61- ти громадянину міста на загальну суму 214000  (двісті чотирнадцять  

тисяч  грн. 00 коп.),  згідно додатку. 

           Голосували «за» -  одноголосно. 

2. Слухали Бонзюх І.П., начальника УСЗН Покровської міської ради, 

заступника голови комісії, яка виклала зміст 17-ти  заяв та актів обстеження 

матеріально-побутових умов проживання  громадян приєднаних територій, 

складених депутатами міської ради.  

           Згідно "Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету в новій редакції", затвердженого  

рішенням  міської  ради  від 20.01.2021 № 8/4-16, враховуючи обставини, що 

склалися, комісія 

ВИРIШИЛА: 

 2.1.  Надати одноразову матеріальну допомогу за рахунок коштів місцевого 

бюджету 17-ти громадянам приєднаних територій на загальну суму 63000 



(шістьдесят три тисячі  грн. 00 коп.), згідно додатку. 

           Голосували «за» -  одноголосно. 

3. Слухали  Бонзюх І.П., начальника управління соціального захисту 

населення, заступника голови комісії, яка виклала зміст заяв та актів обстеження 

матеріально-побутових умов проживання, складених депутатами міської ради, 3-х 

внутрішньо  переміщених осіб  із зони проведення АТО/ООС.  

           Згідно "Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету в новій редакції", затвердженого  

рішенням  міської  ради  від 20.01.2021 № 8/4-16, враховуючи обставини, що 

склалися, комісія 

ВИРIШИЛА:  

3.1. Надати одноразову матеріальну допомогу за рахунок коштів місцевого 

бюджету 3-м внутрішньо переміщеним особам із зони проведення АТО/ООС на 

лікування  на загальну суму 31500  (тридцять одна тисяча п’ятсот  грн., 00 коп). 

Голосували «за» -  одноголосно. 

            4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку управління соціального 

захисту населення міської ради Безверхій О.М. провести виплату грошової допомоги 

вищезазначеним громадянам на загальну суму 308500 гривень (триста вісім тисяч 

п’ятсот грн. 00 коп.).  

 

Керуючий справами 

виконкому ради, голова комісії    

 

_______________________ 

 

Жук А. 

 

Заступник голови комісії 

 

________________________ 

 

Добровольський О. 

   

Заступник голови комісії 

 

________________________ Бонзюх І. 

Секретар комісії ________________________ Бєлікова Л. 

 

Члени комісії: 

 

_________________________ 

 

 

Голощапова В. 

 _________________________ Гончаров А. 

 

 _________________________    Мигуля С. 

  

________________________ 

 

Недюжа Ю. 

 



 ________________________ Паращевіна І. 

 

 ________________________ 

 

________________________ 

Пешкова С. 

 

Саглай О. 

 

 ________________________ Сіпіліна В.  

 

 ________________________ Харчевна О. 

 

 ________________________ Червяковська Л. 

 

 ________________________ Четверик Т. 

 

 


