
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

від _19.09.2019__ №__359___ 
                   м.Покровськ 
 

 

Про  внесення змін до рішення виконкому від 17.01.2019 № 16   «Про  затвердження 

заходів щодо соціального захисту громадян в місті Покровську на 2019 рік» 

 

 

 З метою забезпечення і посилення соціального захисту громадян пільгових 

категорій, на підставі рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/62-1 «Про міський 

бюджет на 2019 рік», соціально-економічної програми розвитку міста на 2019 рік, 

Комплексної програми «Основні напрямки  соціальної політики у м. Красноармійську  

на 2016-2021 роки» та керуючись статтями 34, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до додатку  рішення виконкому від 17.01.2019 № 16 «Про  

затвердження заходів щодо соціального захисту громадян в місті Покровську на 2019 

рік» (додається), а саме: 

1.1. пункт 17 викласти в новій редакції; 

1.2. додати пункт 29. 

2. Фінансовому управлінню міської ради (Порецька) здійснити фінансування 

заходів в межах виділених асигнувань. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління 

соціального захисту населення міської ради (Бонзюх), контроль – на заступника 

міського голови Олехнович О.О. 

 

В.п. міського голови                                                                         І. Сущенко 

 



 

Додаток  

до рішення виконкому міської ради 
від _19.09.2019__ №__359___ 

 

 

ЗМІНИ до заходів 

щодо соціального захисту громадян в місті Покровську  на 2019 рік 

 

Міжнародні, 

державні та міські 

свята 

Дата 

проведення 

Назва заходу Кошти, 

тис. грн.. 

Відповідальний за 

проведення 

1.  2.  3.  4.  5.  
17. Міжнародний 

день людей 

похилого віку  

 

01.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.09.2019 

1. Святкова програма. 
 

2. Проведення обіду з нагоди відзначення 

Міжнародного дня людей похилого віку у кафе міста 

(50 осіб). 
 

3. Відвідування на дому та вручення подарункових 

наборів одиноким громадянам, які знаходяться на 

обслуговуванні у територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) міської ради та особам пенсійного віку 

старше 90 років і вище. 
 

4. Проведення «Веселих стартів» для відвідувачів 

денного перебування групи здоров’я з вручення 

подарункових наборів та призів. 

 

 

 

 

 

10,0 тис. грн. 

 

 

 

 

222,0 грн  

 

 

 

0,4 тис. грн. 

15,35 тис.грн. 

 

Всього: 247,35 тис. грн. 

Покровська міська 

рада, управління 

соціального захисту  

населення міської 

ради, територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) міської ради 
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29. День захисника 

України 

14.10. 2019 Відвідування на дому та вручення подарункових 

наборів рідним та сім’ям загиблих учасників ООС 

(АТО) 

 

 

5,5 тис. грн. 

Покровська міська 

рада, управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради 

Вручення медалей учасникам бойових дій ООС 

(АТО) «За оборону рідної  держави» учаснипків ООС 

(АТО) 

 

 

2,0 тис. 

Покровська міська 

рада, управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради 

 

В.о. керуючого справами 

виконкому міської ради          О. Олехнович 

 

Зміни до рішення виконкому від 17.01.2019 № 16 «Про  затвердження заходів щодо соціального захисту громадян в місті Покровську 

на 2019 рік» підготовлено управлінням соціального захисту населення міської ради 

 

Начальник управління                        І.Бонзюх 


