
                                                                                                                                                                                                                                          
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

засідання комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги  

громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету 

 

 

17 червня  2021 року                                                                                         м. Покровськ 

 

 

Почато засідання:   об 11-00 год. 

Закінчено засідання:  о 12-30 год.  

Комiciя у складі: 

Присутні члени комісії: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про надання одноразової допомоги та за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно 

поданої заяви та акту обстеження матеріально-побутових умов проживання, складених 

депутатом міської ради особи з  інвалідністю І групи Другої світової війни (1941-1945) років,  

на ремонт житла.  

 Слухали:  Бонзюх І.П., начальника управління соціального захисту населення, 

заступника голови комісії, яка виклала зміст заяви та акту обстеження матеріально-

побутових умов проживання, складених депутатом міської ради про надання одноразової 

матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету особі з  інвалідністю І групи 

Другої світової війни (1941-1945) років,  на ремонт житлового приміщення (встановлення 

пластикових вікон та дверей), за місцем реєстрації  та  постійного проживання  заявника. 

 Згідно Згідно п.3.3.5. "Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам за рахунок коштів  місцевого   бюджету",  затвердженого  рішенням  міської  

ради  від 20.01.2021 № 8/4-16, враховуючи обставини, що склалися, комісія 

ВИРIШИЛА:  

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. 

Харчевна О. 

Червяковська Л. 

Четверик Т. 

   



 1.1 Надати матеріальну допомогу допомогу особі з  інвалідністю І групи Другої 

світової війни (1941-1945) років, на ремонт житлового приміщення (встановлення 

пластикових вікон та дверей), за місцем реєстрації та постійнного проживання  заявника,  у 

сумі 22747 (двадцять дві тисячі сімсот сорок сім  грн. 00 коп.) гривень, згідно наданого 

кошторису без урахування кошторисного прибутку, коштів на покриття  адміністративних 

витрат будівельних організзацій (АВ), податків, зборів, обов’язкових платежів, встановлених 

чинним законодавством і не врахованих складовими вартості будівництва, єдиного податку; 

а саме: 

    ремонт житла 

особи з  інвалідністю 

І групи Другої 

світової війни (1941-

1945) років   

 

22747 

 

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 22747 гривень  (двадцять дві тисячі сімсот сорок сім  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. 
 

 _________________________    Мигуля С. 

 

 ________________________ Недюжа Ю. 
 

 ________________________ Паращевіна І. 

 

 _______ч/відпустка___ 
 
________________________ 

Пешкова С. 

 

Саглай О. 

 

 _______ч/відпустка____ Сіпіліна В. 

  

 ________________________ Харчевна О. 

 

 ________________________ Червяковська Л. 

 

 ________________________ Четверик Т. 

         

 

 



 


