
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від  02.12.2019 № 631рг 

        м. Покровськ 

 

 

Про скликання чергової сімдесят другої  

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  09 грудня 2019 року. 

2. Провести засідання постійних комісій міської ради  з 16.12.2019 

року. 

3. Пленарне засідання міської ради розпочати 20 грудня 2019 року о 

14.00 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  02.12.2019 № 631рг 

 

 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

чергової сімдесят другої сесії  міської  ради 7 скликання 

 

Дата проведення сесії -  20.12.2019 ;  

Час проведення – 14.00;  

Місце проведення – зал засідань (4 поверх) 

 
1. Про бюджет міста Покровськ на 2020 рік. 

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління  

2. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста 

Покровська на 2020 рік. 

Доповідач: Каюн М.Б., начальник відділу економічного аналізу  

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

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

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління  

4. 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».  

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління  

5. Про списання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних 

активів 

Доповідач: Могильчак О.Ю., начальник фінансово-господарського відділу  

  Про надання згоди на укладання договору позички.  

Доповідач:Голуб М.О.,начальник відділу освіти   

6. Про затвердження Програми зі стоматологічного обслуговування населення 

міст Покровськ, Родинське, смт Шевченко на 2020-2022 роки. 

Доповідач: Хижняк Л.Г., головний лікар  

7. Про надання дозволу на придбання та передачу Новорічних подарункових 

наборів 

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

8. Про надання дозволу на придбання та передачу обладнання, матеріалів та 

телевізору. 

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

9. Про зняття з балансу Комунального некомерційного підприємства 

«Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області 

нежитлової будівлі. 

Доповідач: Кандибко Натанія Іванівна, в.о. директора КНП «Покровська міська 

лікарня»  

10. Про передачу основних засобів  та матеріалів. 

Доповідач: Гордієнко Д.В., директор КП «Покровськтепломережа»  

11.      Про передачу основних засобів  та матеріалів. 

Доповідач: Хижняк В.О., директор КП «Покровськводоканал»  



Земельні питання. 

Доповідач: Богачева О.В., головний спеціаліст відділу містобудування,     

архітектури та земельних відносин 

12. Про надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуального 

гаражу на території м. Покровськ (Березіна Т.О., Пранович А.А., Когтєв Д.А.). 

13. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.05.2019 № 7/65-16 «Про 

надання дозволу гр. Соловйову Петру Якимовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. 

Павлова, буд. 13а у м. Покровськ". 

14. Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на м-ні 

Лазурний у м. Покровськ, що перебувають в постійному користуванні ПРАТ 

"ОТІС". 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в постійне користування КП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  

ДОПОМОГИ" ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ для 

обслуговування амбулаторії № 1 вул. Маршала Москаленка, 161 м. Покровськ 

Донецької області. 

16. Про передачу  КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" в постійне 

користування земельної ділянки для обслуговування виробничої бази 

Покровського РВУ по вул. Захисників України, 11 у м. Покровськ Донецької 

області 

17. Про передачу ПРАТ "ВФ УКРАЇНА" в оренду  земельної ділянки для 

обслуговування вишки стільникового зв'язку на м-ні Лазурний в районі котельної 

№ 1  у м. Покровськ Донецької області. 

18.  Різне. 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради               А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АРКУШ 

погодження до проекту розпорядження 

Покровського міського голови 

 

 

Про скликання чергової сімдесят другої  

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      

   

 

 

 

 

 


