
 
 

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 02.02.2018  засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, листа Покровської 

міської організації ветеранів від 10.01.2018 №3,  листа Красноармійської міської спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) від 19.01.2018 року № 77, заяв громадян, актів 

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  МВД у сумі  5000  (п’ять  тисяч )  гривень,  по 500 грн. кожному. 

 1.2 Для надання одноразової матеріальної допомоги 10-ти  громадянам Красноармійської 

міської спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) у розмірі 5000  (п’ять  тисяч) 

гривень по 500 грн. кожному. 

 1.3. Для надання одноразової матеріальної  допомоги 51 громадянам міста у сумі  125500 

(сто двадцять п’ять тисяч  п’ятсот) гривень.    

1.4. Для надання одноразової матеріальної допомоги  1-й вимушено переміщеній особі  із зони 

проведення АТО у сумі 4000 (чотири тисячі )  гривень,  а саме: 

 2. Начальнику відділу з бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення 

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

на загальну суму 139500 (сто тридцять дев’ять  тисяч п’ятсот) 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 03.03.2018  засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, листа Покровської 

міської організації ветеранів від 16.01.2018 №16,  заяв громадян, актів 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 6-ти  громадянам Покровської міської 

організації з нагоди Міжнародного жіночого Дня 8 Березня  у сумі  3000  (три тисячі)   гривень,  

по 500 грн. кожному. 

 1.2. Для надання одноразової матеріальної  114 громадянам міста у сумі 218000 (двісті 

вісімнадцять тисяч) гривень. 

1.3. Для надання одноразової матеріальної допомоги  2-м вимушено переміщеним 

особам  із зони проведення АТО у сумі 4000 (чотири тисячі)  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 225000 (двісті двадцять п’ять тисяч) гривень. 

   

 

В.о. міського  голови                                                              І.В.Сущенко 

 

 

 

 
 

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 05.04.2018 засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, листа Покровської 

міської організації ВГОІ «Союз Чорнобиль України», заяв громадян, актів 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 5-ти  Покровської міської 

організації ВГОІ «Союз Чорнобиль України» у сумі  2500  (дві тисячі п’ятсот )   гривень,  по 

500 грн. кожному. 

1.2. Для надання одноразової матеріальної  допомоги 87 громадянам міста у сумі 133500 

(сто тридцять три  тисячі п’ятсот) грвень. 

1.3. Для надання одноразової матеріальної допомоги  2-м вимушено переміщеним 

особам  із зони проведення АТО у сумі 7000 (сім тисяч)  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 143000 (сто сорок три тисячі) гривень. 

 

   

 

В.о. міського  голови                                                             І.В.Сущенко 

 
 

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 10.05.2018 засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, заяв громадян, актів 

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 2018 рік», затвердженої рішенням міської ради від 12.12.2017р. № 7/47-1 

 1.1. Для надання одноразової матеріальної 122 громадянам міста у сумі 252 000(двісті 

п’ятьдесят дві тисячі)  гривень. 

 1.2. Для надання одноразової матеріальної допомоги інваліду ВВВ на проведення 

поточного ремонту будівлі та присадибної території у сумі 5000 (п’ять  тисяч)  гривень. 

1.3. Для надання одноразової матеріальної допомоги  3-м вимушено переміщеним 

особам  із зони проведення АТО у сумі 7500 (сім  тисяч 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 264500 (двісті шістьдесят чотири тисячі п’ятсот)) гривень 

   

 

В.о. міського  голови                                                             І.В.Сущенко 

 

 

 

 
 

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 06.06.2018 засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, заяв громадян, актів 

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 2018 рік», затвердженої рішенням міської ради від 12.12.2017р. № 7/47-1 

 1.1. Для надання одноразової матеріальної 50-ти громадянам міста у сумі 109000 (сто 

дев’ять тисяч)  гривень. 

 1.2. Для надання одноразової матеріальної допомоги 7-ми внутрішньо  переміщеним 

особам  із зони проведення АТО на проведення поточного ремонту житлових приміщень, 

наданих їм  для тимчасового проживання  рішенням виконкому міської ради від17.05.2018 

№180  у сумі 210 000 (двісті десять тисяч )  гривень 

 1.3. Для надання одноразової матеріальної допомоги  1-й вимушено переміщеній особі 

із зони проведення АТО у сумі 2000 (дві тисячі)  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 321000 (триста двадцять одна тисяча) гривень 

   

 

В.о. міського  голови                                                             Д.В.Гордієнко 

 

 

 
 

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 №  6 від 25.06.2018 засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, заяв громадян, актів 

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 2018 рік», затвердженої рішенням міської ради від 12.12.2017р. № 7/47-1. 

 

1.1.Для надання одноразової матеріальної допомоги 28-ти громадянам міста 51000,00 

гривень (п’ятдесят одна тисяча грн. 00 коп.); 

 1.2. Для надання одноразової матеріальної допомоги одному учаснику бойових дій  у суміі 30000  

(тридцять  тисяч грн. 00 коп); 

      1.3. Для надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеній особі у сумі 

2000,00 гривень ( дві тисячі грн. 00 коп.). 

 

            2. Начальнику відділу з бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення міської 

Безверхій О.М. провести виплату грошової допомоги вищезазначеним громадянам на загальну суму  

83000,00 (вісімдесят три тисяч  грн. ) 

  

 

 

  

В.о. міського голови                                                             І.В. Сущенко 

 

 

 

 

 
 

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 № 7 від 09.07.2018 засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, заяв громадян, актів 



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

"Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів 

місцевого бюджету", затвердженого рішенням виконкому міської ради від 03.05.2018 № 155, 

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 2018 рік», затвердженої рішенням міської ради від 12.12.2017р. № 7/47-1, згідно 

додатку: 

1.1. Для надання одноразової матеріальної допомоги 12-ти громадянам міста у сумі 

22 500,00 гривень (Двадцять дві тисячі п’ятсот грн. 00 коп.); 

1.2. Для надання одноразової матеріальної допомоги 1-й внутрішньо переміщеній особі у 

сумі 2 000,00 гривень (Дві тисячі грн. 00 коп.). 

            2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення 

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

на загальну суму 24 500,00 гривень (Двадцять чотири тисячі п’ятсот грн. 00 коп. ). 

  

 

 

  

В.о. міського голови                                                             І.В. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 № 8 від 13.07.2018 засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, заяв громадян, актів 

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

"Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів 



місцевого бюджету",  затвердженого рішенням виконкому міської   ради   від  03.05.2018  

№ 155, 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 2018 рік», затвердженої рішенням міської ради від 12.12.2017р. № 7/47-1, згідно 

додатку: 

 

1.1. Для надання одноразової матеріальної допомоги 11-ти громадянам міста у сумі        19 

500,00 гривень (дев’ятнадцять  тисяч п’ятсот грн. 00 коп.); 

 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення 

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

на загальну суму 19 500,00 гривень (дев’ятнадцять  тисяч п’ятсот грн. 00 коп.); 

  

 

 

  

В.о. міського голови                                                             І.В. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 № 9 від 30.07.2018 засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, заяв громадян, актів 

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

"Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів 

місцевого бюджету",  затвердженого рішенням виконкому міської   ради   від  03.05.2018  

№ 155, 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 2018 рік», затвердженої рішенням міської ради від 12.12.2017р. № 7/47-1, згідно 

додатку: 

 

1.1. Для надання одноразової матеріальної допомоги 8-ми громадянам міста у сумі  21500 

(двадцять одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп.). 

 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення 

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

на загальну суму 21500 (двадцять одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп.). 

  

 

 

  

В.о. міського голови                                                             Д.В.Гордієнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 № 10 від 28.08.2018 засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, заяв громадян, актів 

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

"Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів 

місцевого бюджету", затвердженого рішенням виконкому міської ради від 03.05.2018 № 155, 

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 2018 рік», затвердженої рішенням міської ради від 12.12.2017р. № 7/47-1, згідно 



додатку: 

 1.1. Для надання одноразової матеріальної допомоги 7-ми шахтарям, активістам  громадської 

організації «Спілка шахтарів інвалідів м.Покровська»  в розмірі 3500  (три тисячі п’ятсот)  грн. 

 

1.2 Для надання одноразової матеріальної допомоги 26-ти громадянам міста у сумі  

70500,00 гривень (сімдесят тисяч п’ятсот грн. 00 коп.); 

 

      1.3. Для надання одноразової матеріальної допомоги 3-м внутрішньо переміщеним особам 

у сумі 3500,00 гривень (три тисячі п’ятсот грн. 00 коп.). 

 

            2. Начальнику відділу з бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення міської 

Безверхій О.М. провести виплату грошової допомоги вищезазначеним громадянам на загальну суму  

77500 (сімдесят сім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.). 

  

 

 

  

В.о. міського голови                                                             І.В. Сущенко 

 

 

 

 
 

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 № 11 від 06.09.2018 засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, заяв громадян, актів 

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

"Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок  коштів  

місцевого бюджету",  затвердженого  рішенням  міської  ради  від  31.08.2018   

 № 7/58-5, 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 2018 рік», затвердженої рішенням міської ради від 12.12.2017р. № 7/47-1, згідно 

додатку: 



 1.1. Для надання одноразової матеріальної допомоги 10-ти ветеранам, активістам  Покровської 

міської організації ветеранів  в розмірі 7000  (сім тисяч грн. 00 коп)гривень; 

 

1.2 Для надання одноразової матеріальної допомоги 16-ти громадянам міста у сумі  

42000 гривень (сорок дві тисячі грн. 00 коп.); 

 

      1.3. Для надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеній особі у сумі 

2000 (дві тисячі  грн. 00 коп) гривень. 

 

            2. Начальнику відділу з бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення 

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

загальну суму  51000 (п’ятдесят одна тисяча  грн. 00 коп.)гривень. 

  

 

  

В.о. міського голови                                                             Ю.В.Третяк 

 

 

 

 
 

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 № 12 від 27.09.2018 засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, заяв громадян, актів 

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

"Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок  коштів  

місцевого бюджету",  затвердженого  рішенням  міської  ради  від  31.08.2018   

 № 7/58-5, 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 2018 рік», затвердженої рішенням міської ради від 12.12.2017р. № 7/47-1, згідно 

додатку: 

 1.1. Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету згідно 



листа б/н  від 21.09.2018 року Покровської  територіальної первинної організації сліпих до Дня 

Білої тростини  у розмірі 3500 (три тисячі п’ятсот гривень).  

 1.2. Для надання одноразової матеріальної допомогиза рахунок коштів місцевого бюджету  55-ти  

громадянам міста у сумі 270 400 гривень ( двісті сімдесят тисяч чотириста гривень  00 коп.); 

          1.3. Для надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеній особі у сумі  1500  

(одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп) гривень. 

 

2. Начальнику відділу з бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення 

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

загальну суму  275 400 (двісті сімдесят п’ять тисяч  чотириста  грн. 00 коп.) гривень.  

 

  

В.о. міського голови                                                             І.В.Сущенко 

 
 

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 № 13 від 11.10.2018 засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, заяв громадян, актів 

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

"Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок  коштів  

місцевого бюджету",  затвердженого  рішенням  міської  ради  від  31.08.2018  № 7/58-5, 

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 2018 рік», затвердженої рішенням міської ради від 12.12.2017р. № 7/47-1, згідно 

додатку: 

 

1.1. Для надання одноразової матеріальної допомогиза рахунок коштів місцевого бюджету  23-м  

громадянам міста у сумі 155. 500,00 гривень( сто п’ятдесят п’ять тисяч   п’ятсот гривень 00 коп.). 

 

          1.2. Для надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеній особі у сумі  30000  

(тридцять тисяч  00 коп) гривень. 

 

2. Начальнику відділу з бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення 

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

загальну суму  185.500,00.(сто вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) гривень. 



 

  

В.о. міського голови                                                             І.В.Сущенко 

 

 

 

 
 

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 № 14 від 06.11.2018 засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, заяв громадян, актів 

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

"Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок  коштів  

місцевого бюджету",  затвердженого  рішенням  міської  ради  від  31.08.2018  № 7/58-5, 

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 2018 рік», затвердженої рішенням міської ради від 12.12.2017р. № 

7/47-1, згідно додатку: 

1.1. Для надання одноразової матеріальної допомогиза рахунок коштів місцевого бюджету 

1.2. Для надання одноразової матеріальної допомогиза рахунок коштів місцевого бюджету 

1.3. Для надання одноразової матеріальної допомогиза рахунок коштів місцевого бюджету 

1.4. Для надання одноразової матеріальної допомогиза рахунок коштів місцевого бюджету 

1.5. Для надання одноразової матеріальної допомогиза рахунок коштів місцевого бюджету 

 

 1.6. Для надання одноразової матеріальної допомогиза рахунок коштів місцевого бюджету  

55-ти  громадянам міста у сумі 110 500,00 гривень (сто десять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.). 

 

          1.7. Для надання одноразової матеріальної допомоги 3-м внутрішньо переміщеним особам у сумі  

4500,00  ( чотири тисячі  п’ятсот 00 коп) гривень. 

 

         2. Начальнику відділу з бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення 

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

загальну 115 500, 00 ( сто п’ятнадцять  тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) гривень. 



 

  

 

В.о.міського  голови                                                               І.В.Сущенко 

 
 

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 № 15 від 04.12.2018 засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, заяв громадян, актів 

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

"Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок  коштів  

місцевого бюджету",  затвердженого  рішенням  міської  ради  від  31.08.2018 № 7/58-5, 

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 2018 рік», затвердженої рішенням міської ради від 12.12.2017р. № 7/47-1, згідно 

додатку: 

 

1.1. Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету 

ветеранам війни в Афганістані (воїніам-інтернаціоналістам) у сумі 7000 (сім  тисяч)  гривень у 

зв’язку з річницею поминання полеглих воїнів–афганців згідно листа Покровської  організації 

ветеранів війни в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів).  

 

        1.2. Для надання одноразової матеріальної допомогиза рахунок коштів місцевого бюджету 

особам з інвалідністю міського товариства інвалідів м.Покровська  у сумі 3500 (три тисячі 

п’ятсот)  гривень  з нагоди проведення  Всесвітнього Дня людей з інвалідністю згідно листа 

Міського Товариства Інвалідів м.Покровська 

 

1.3. Для надання одноразової матеріальної допомогиза рахунок коштів місцевого бюджету 

членам Покровської міської  організації  всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз  

Чорнобиль України»  у сумі  7000  (сім тисяч)  гривень до дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії  на ЧАЕС згідно листа Покровської міської  організації  всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Союз  Чорнобиль України». 

 

         1.4. Для надання одноразової матеріальної допомогиза рахунок коштів місцевого бюджету особам 

з інвалідністю Покровської територіальної організації УТОГ(«Спілка глухих») у сумі 2100 (дві 



тисячі сто)  гривень з нагоди проведення Всесвітнього Дня людей з інвалідністю згідно листа 

Покровської територіальної організації УТОГ («Спілка глухих»). 

         1.5. Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету особам 

з інвалідністю Покровської територіальної організації УТС («Спілка сліпих»)  у сумі 2100 (дві 

тисячі сто) гривень з нагоди проведення Всесвітнього Дня людей з інвалідністю згідно листа 

Покровської територіальної організації УТС («Спілка сліпих»). 

 

 1.6.  Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету  

особам з інвалідністю Родинської міської громадської організації «Спілка інвалідів, дітей–

інвалідів з дитинства і сиріт» у сумі 2800 (дві тисячі  вісімсот ) гривень  з нагоди проведення 

Всесвітнього Дня людей з інвалідністю згідно листа Родинської міської громадської організації 

«Спілка інвалідів, дітей–інвалідів з дитинства і сиріт».   

                                                          

1.7. Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету  63-

м  громадянам міста у сумі 238 000,00 (двісті тридцять вісім тисяч 00 коп.) гривень. 

 

          1.8. Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету  3-м 

внутрішньо переміщеним особам  із зони проведення ООС у сумі  4500,00 (чотири тисячі  п’ятсот 

00 коп) гривень. 

 

 2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення міської 

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

загальну суму 267 000, ( двісті шістдесят сім тисяч грн. 00 коп.) гривень. 

 

  

 

В.о.міського  голови                                                               І.В.Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 № 16 від 18.12.2018 засідання комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету, заяв громадян, актів 

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

"Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок  коштів  

місцевого бюджету",  затвердженого  рішенням  міської  ради  від  31.08.2018   

 № 7/58-5, 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 2018 рік», затвердженої рішенням міської ради від 12.12.2017р. № 7/47-1, згідно 

додатку: 

 1.1. Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого 

бюджету 10-ти ветеранам та пенсіонерам згідно листа від 11.12.2018 №27 Покровської первинної 

організації ветеранів та пенсіонерів МВС України з нагоди 1-ї річниці Дня вшанування 

пенсіонерів і ветеранів МВС та Національної поліції України  в розмірі 7000  (сім тисяч грн. 00 

коп) гривень; 

1.2 Для надання одноразової матеріальної допомоги 32-м громадянам міста у сумі  

            87 000 (вісімдесят сім тисяч  грн. 00 коп.) гривень; 

 1.3. Для надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету  3-м 

внутрішньо переміщеним особам  із зони проведення ООС у сумі  6000 (шість тисяч 00 коп) 

гривень. 

            2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення 

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

загальну суму  100000 (сто  тисяч   грн. 00 коп.) гривень. 

  

 

 Міський   голова                                                               Р.В.Требушкін 

 

 


