
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від  __21.20.2019__№ __562рг_ 

              м. Покровськ 

 

 

Про скликання чергової сімдесятої  

сесії міської ради 7 скликання 

 

 

 

         На підставі статей 42, 46, 59 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,- 

 

1. Розпочати роботу сесії міської ради з  1 листопада 2019 року. 

2. Провести засідання постійних комісій міської ради  з 11.11.2019 

року. 

3. Пленарне засідання міської ради розпочати 15 листопада 2019 року 

о 15.30 годині в сесійній залі міської ради. 

4. Винести на розгляд сесії питання згідно додатку. 

 

 

 

В.п. міського голови                                 І.Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від _________________№ ________ 

 
 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

чергової сімдесятої сесії  міської  ради 7 скликання 
 

1. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № 

7/62-1 «Про міський бюджет на 2019 рік».  

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/62-2 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік».  

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2016 № 7/4-4 «Про 

затвердження структури і загальної чисельності апарату ради та її виконавчих  

органів» (зі змінами). 

4. Про оптимізацію бібліотечної мережі в м. Покровську.  

5. Про списання основих засобів. 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.02.2018 № 7/51-24 «Про 

затвердження Порядку відшкодування витрат за безкоштовне перевезення 

пільгової категорії населення міським автомобільним транспортом загального 

користування у звичайному режимі руху та у режимі маршрутного таксі». 

7. Про внесення доповнень в Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету 

затвердженого рішенням міської ради від 04.04.2019 № 7/64-30.  

8. Про внесення змін до Положення про Покровський центр комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя». 

9. Про затвердження Порядку про надання платних медичних послуг 

Комунальним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради Донецької області.  

10. Про передачу витрат по реконструкції приміщення.  

11. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

«Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області (в новій 

редакції). 

12. Про зарахування до житлового фонду Покровської міської ради Донецької 

області чотирьох  однокімнатних квартир.  

13. Про затвердження переліку комунальної власності, які підлягають 

приватизації у 2019 році та визначення способів приватизації у новій редакції. 

14. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Управління 

міського господарства» в новій редакції.  

15. Про затвердження Статуту  комунального підприємства  

«Покровськтепломережа»   в новій редакції.  

16. Про безоплатну передачу  обладнання. 

17. Про передачу  основних  засобів та  матеріалів.  

18. Про проведення інвестиційного конкурсу з визначення юридичної особи 

для забезпечення встановлення та утримання зупиночних комплексів м.Покровськ 

з подальшим їх обслуговуванням. 

19. Про здійснення заходів щодо корегування генерального плану м. Покровськ 

(внесення змін).  



20. Про надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на території  м. Покровськ 

(Швед С.А., Андрєєва С.С., Бочарова В.Л.,  Близнецової Р.П., Близнецова С.В., 

Калюпанова Д.Г., Соловйова О.Є., Шапарева М.М., Сервачак Ю.П.) 

21. Про надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на території м. Покровськ 

(Шмигон Ю.В., Шмигон В.М., Данилової О.В., Куликовського О.Ю., Гомаз В.І., 

Нікіфорова В.І., Костюк К.А.) 

22. Про надання дозволу на розробку детальних планів забудови земельних 

ділянок на території м. Покровськ (Філь Р.М., Кононенко Т.Я.) 

23. Про надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для ведення індивідуального 

садівництва на території м. Покровськ (Рачок Д.Г., Онокієнко Є.О., Кислицького 

С.М.) 

24. Про надання дозволу Кожух Валентині Григорівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

індивідуального садівництва на території ОК «СТ «Шахтобудівник», ділянка № 

34 у м. Покровськ 

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Юриній Катерині Миколаївні для ведення 

індивідуального садівництва по вул. Менькіної, в районі будинку 16  у м. 

Покровськ 

26. Про надання дозволу гр. Вискрибец Тамарі Павлівні на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натуру (на місцевість) для будівництва індивідуального гаражу  по вул.  

Лихачева у м. Покровськ 

27. Про надання дозволу гр. Стародубцеву Юрію Валентиновичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу по вул. Ювілейна вздовж автодороги від м-н 

Южний до вул. Київська у м. Покровськ 

28. Про надання дозволу Стебель Леоніду Генріховичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування 

адміністративної будівлі по   вул. Залізнична, 149 у м. Покровськ 

29. Про надання дозволу Стебель Ользі Іванівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування 

комплексу приміщень та споруд по   вул. Залізнична, 153 у м. Покровськ 

30. Про надання дозволу Шевардіній Наталії Станіславівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

обслуговування 15/50 частини бази по  вул. 8 Березня, 143 у м. Покровськ 

31. Про надання дозволу ПП «БУ-4 СТЕМ» та  гр. Маляренко О.І і гр. 

Сидоріной Г.В. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

обслуговування адміністративної будівлі по вул. Майора Савельєва, 4 у м. 

Покровськ 

32. Про надання дозволу Чернобровкіну В’ячеславу В’ячеславовичу на 

складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних 



ділянок для  розміщення та обслуговування тимчасових споруд у м. Покровськ 

Донецької області 

33. Про надання дозволу Довженко Сергію Івановичу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для  

обслуговування технічного обмінного пункту та складу ПММ по вул. Нахімова, 

82 у м. Покровськ Донецької області 

34. Про надання дозволу Коляді В.М. та Коляді О.В. на складання технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для  

обслуговування цеху об'ємних елементів, галереї подачі інертних матеріалів та 

будівлі бетонно-розчинного вузла з галереєю по вул. Захисників України, 34 

(завод КПД) у м. Покровськ 

35. Про надання дозволу гр. Яцурі Любов Захарівні на складання технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок для 

обслуговування будівлі мехцеху та побутового приміщення зі складом по  вул. 

Шмідта, б/н у м. Покровськ 

36. Про надання дозволу КП "Компанія "Вода Донбасу" на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для 

обслуговування будівлі контори-лабораторії по вул. Лихачева, 15 у м. Покровськ 

37. Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

на території м.Покровськ, які перебувають в постійному користуванні  АТ "ДТЕК 

ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 

38. Про надання згоди на поділ земельної ділянки для обслуговування 

торгового комплексу "Ірина" по вул. Кошового, б/н у  м. Покровськ 

39. Про надання згоди КП "УМГ" на поділ земельної ділянки для 

обслуговування приміської автостанції по вул. Шевченка, б/н  у  м. Покровськ 

40. Про внесення змін до рішення міської ради  від 20.12.2017 № 7/48-14 «Про 

надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для будівництва індивідуального гаражу на 

території м. Покровськ» 

41. Про припинення Аненковій Олені Василівні права користування (оренди) 

земельною ділянкою для  обслуговування будівлі художнього салону по вул. 

Маршала Москаленка, в районі житлового будинку №144 у м. Покровськ 

42. Про припинення Стебель Леоніду Генріховичу права користування 

(оренди) земельною ділянкою для  обслуговування будівлі автомийки з пунктом 

шиномантажа по вул. Шевченка, 2 у м. Покровськ 

43. Про припинення Коляді Василю Миколайовичу права користування 

(оренди) земельною ділянкою для  обслуговування цеху об'ємних елементів по 

вул. Захисників України, буд. 34 у    м. Покровськ та її передачі в оренду ТОВ 

"Покровський завод залізобетонних виробів" 

44. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ СПП "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ" 

для обслуговування будівлі гаража по вул. Поштова, 15 у м. Покровськ 

45. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ СПП "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ"  

для обслуговування частини будівлі господарського корпусу по вул. Поштова, 15 

у м. Покровськ 

46. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ СПП "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ"  

для обслуговування будівлі гаража по   вул. Поштова, 15 у м. Покровськ 



47. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ СПП "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ"  

для обслуговування частини будівлі господарського корпусу по  вул. Поштова, 15 

у м. Покровськ 

48. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ «ЕЛЕНА» для 

обслуговування виробничої бази по вул. Нахімова, 1 у м. Покровськ 

49. Про поновлення договору оренди землі з гр. Чабан Володимиром 

Петровичем для обслуговування критого торгового павільйону та розміщення 

торгових кіосків по  вул. Залізнична у м. Покровськ 

50. Про поновлення договору оренди землі з АТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МІЖНАРОДНИЙ БАНК" для реконструкції колишньої будівлі районної 

бібліотеки під відділення банку по  вул. Прокоф'єва, 129 у м. Покровськ 

51. Про поновлення з Чернобай Ольгою Миколаївною договору оренди землі                           

для обслуговування автомийки на перехресті пров. Мостовий та вул. Залізнична у 

м. Покровськ 

52. Про поновлення договору оренди землі з Аненковою Оленою Василівною  

для обслуговування головної будівлі та підсобних приміщень по вул. Прокоф'єва, 

111  у м. Покровськ 

53. Про поновлення договору оренди землі з Аненковою Оленою Василівною  

для обслуговування будівель та споруд цілісного майнового комплексу по вул. 

Зіркова, 1 у м. Покровськ 

54. Про поновлення з Козинець Володимиром  Миколайовичем та Козинець 

Людмилою Іванівною  договору оренди землі для обслуговування магазину по 

вул. Привольна, 43  у м. Покровськ 

55. Про поновлення з Шевченко Михайло Валерійовичем  договору оренди 

землі для обслуговування магазину "Новосел" на мрн. Шахтарський, в районі 

будинку № 4  у м. Покровськ 

56. Про поновлення договору оренди землі з ПрАТ "АВТОПІДПРИЄМСТВО 

"УКРБУД" для обслуговування автобази по вул. Захисників України, 31 у м. 

Покровськ 

57. Про передачу в оренду Федорову Валентину Миколайовичу земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  по  вул. Дмитра Яворницького, 77 у м. 

Покровськ 

58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення гр. Пітєровій Інні 

Олексанрівні земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у землі для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури по вул. Європейська, 79/1 у м. Покровськ 

59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у землі для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Нахімова, 80-а в м. 

Покровськ Донецької області ТОВ "ДОНБАС-ВДМ" 

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність Білову Денису Івановичу для будівництва індивідуального гаражу між 

вул. Таманова та  вул. Раздольна в м. Покровськ Донецької області  



61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

власність Жихарєвій Оксані Олександрівні для будівництва індивідуального 

гаражу  між вул. Таманова та вул. Раздольна  у м. Покровськ Донецької області 

62. Про передачу у власність  гр. Кривцовій Анжелі Олександрівні земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Руська в районі будинку № 129  у м. Покровськ 

63. Про передачу у власність  гр. Мороз Дмитру Олександровичу земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на мрн. Лазурний в районі житлового будинку № 70  у м. 

Покровськ 

64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування земельної ділянки ОСББ "Шахтарський-1" для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку на мрн. Шахтарський, 

будинок № 1 у м. Покровськ 

65. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибних ділянок) на території м. Покровськ (Гасіч Г.І., Антоненка С.В., 

Вєдашєвої І.Є., Боревської О.А., Горбенко Д.І.) 

66. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибних ділянок) на території  м. Покровськ (Желудкової Г.Д., Нікітіна А.В., 

Лях Д.В., Лебеденко С.В., Фісай Л.П., Янченко О.В., Бондаренко І.О., Власової 

О.В., Недбайло Т.В., Русаневич А.М.) 

67. Різне. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради           А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АРКУШ 

погодження до проекту розпорядження 

Покровського міського голови 

 

 

Про скликання чергової сімдесятої 

сесії міської ради 7 скликання 
 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ   

 

Начальник  відділу  

з організаційної роботи              Ж. Крамарова 

 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

 

Секретар міської ради           І. Сущенко 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому  ради                                       А.Жук 

 

 

 

В.о.начальника юридичного  

відділу міської ради              Т.Білецька  

     

 

 

 

Начальник відділу з питань діловодства,  

контролю та роботи зі зверненнями громадян            Г.Борисова         

 

 

 

 

 

 

 


