
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

засідання комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету 

 

10 червня 2021 року                                                                                          м. Покровськ 
 

Почато засідання:   о 10-00 год. 

Закінчено засідання:  об 11-30 год.  

 

Комiciя у складі: 

 

 

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, 60-ти громадянам 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, 13-ти громадянам 

    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. 

Мигуля С. 

Недюжа Ю. 

Паращевіна І. 

Саглай О. 

Сіпіліна В. 

Харчевна О. 

Червяковська Л. 

Четверик Т. 

   



приєднаних територій. 

 

3. Про надання одноразової матеріальної 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 60-ти заяв 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  

    

ВИРIШИЛА: 

           1.1. Надати одноразову матеріальну допомогу за рахунок коштів місцевого бюджету 

59-ти громадянам міста на загальну суму 208500 гривень (Двісті вісім тисяч п’ятсот грн. 00 

коп.), згідно додатку. 

           Голосували «за» -  одноголосно. 

           1.2. Згідно п.3.1.1. "Положення про порядок надання одноразової матеріальної 

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

рішенням  міської ради від 20.01.2021 № 8/4-16, у разі надзвичайних обставин, а саме: 

стихійного лиха (пожежі, повені та інше), яке сталось у поточному році, підтверджених 

довідкою відповідних служб, протягом попередніх шести місяців на день подання заяви, 

виключно власнику житлового приміщення, якщо сума збитків перевищує вищезазначену 

суму, комісія 

 

ВИРIШИЛА:   

 1) Відмовити в наданні одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів 

місцевого бюджету __________________, так як згідно акту про пожежу від 10.03.2021 р. 

пожежею пошкоджено покрівля прибудови на площі 1 кв.м, господарча споруда та 

покрівля господарчої споруди на площі 3,75 кв.м, прямі збитки від пожежі  (орієнтовні) 

склали 5000 грн., житловий будинок не пошкоджений вогнем. Також, у довідці, наданій 

відділом реєстрації місця проживання фізичних осіб Покровської міської ради Донецької 

області, ___________________за адресою, де сталася пожежа, не значиться. У зв’язку з 

цим, комісія вважає доцільним відмовити заявниці в наданні одноразової матеріальної 

допомоги.   

           Голосували «за» -  одноголосно. 

 

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

голови комісії, яка виклала зміст 13-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 

13-ти громадянам приєднаних територій на загальну суму 28500 гривень (Двадцять вісім 

тисяч п’ятсот грн. 00 коп.), згідно додатку. 

           Голосували «за» -  одноголосно. 

  



 3. Слухали Бонзюх І.П., начальника УСЗН Покровської міської ради, 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 2-м внутрішньо переміщеним особам із зони проведення АТО/ООС на лікування 

на загальну суму 26500 гривень (Двадцять шість тисяч п’ятсот грн. 00 коп.). 

           Голосували «за» -  одноголосно. 

           3.2. Згідно п.3.3.6. "Положення про порядок надання одноразової матеріальної 

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

рішенням  міської ради від 20.01.2021 № 8/4-16, родинам внутрішньо переміщених осіб, 

яким виконавчим комітетом міської ради надано житлове приміщення для тимчасового 

проживання ВПО для проведення поточних ремонтних робіт в наданому приміщенні 

(виключно на придбання будівельних матеріалів та виконання ремонтних робіт) 

передбачена одноразова матеріальна допомога. 

 Враховуючи той факт, що рішенням виконавчого комітету впорядковані житлові 

приміщення були придбані родинам внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів 

місцевого бюджету та надані їм для тимчасового проживання безкоштовно, квартири 

знаходяться в нормальному санітарно-технічному стані, придатні для проживання, комісія 

 

ВИРIШИЛА:   

 1) Відмовити в наданні одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів 

місцевого бюджету _________________, внутрішньо переміщеній особі із зони проведення 

АТО/ООС, на проведення ремонтних робіт в житловому приміщенні, яке було надано для 

тимчасового проживання, згідно рішення виконавчого комітету від 18.02.2021р. № 51 за 

адресою:_______________, так як житло придатне для проживання та не потребує 

термінового ремонту. 

           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 263500 гривень (Двісті шістдесят три 

тисячі 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. 

 

      _____чергова відпустка____ Гончаров А. 

 

      ________________________    Мигуля С. 

 

      ________________________ Недюжа Ю. 

 

      ________________________ Паращевіна І. 

 

      _____чергова відпустка____ 

 

     ________________________ 

Пешкова С. 

 

Саглай О. 

 

      ________________________ Сіпіліна В. 

  

      ________________________ Харчевна О. 

 

      ________________________ Червяковська Л. 

 

      ________________________ Четверик Т. 


