
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від  _09.01.2020__№ __14рг__ 

              м. Покровськ 

 

 

Про скликання чергової сімдесят третьої  

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  10 січня 2019 року. 

2. Провести засідання постійних комісій міської ради  з 16.01.2020 

року. 

3. Пленарне засідання міської ради розпочати 22 січня 2020 року о 

12.00 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  _09.01.2020__№ __14рг__ 

 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

чергової сімдесят третьої сесії  міської  ради 7 скликання 

 
Дата проведення сесії -  22.01.2020 ;  

Час проведення – 12.00;  

Місце проведення – зал засідань (4 поверх) 

 
1. Інформація – звіт за 2019 рік Покровського відділу поліції. 

 Доповідач:КоломієцьО.В., начальник Покровського відділу поліції, полковник 

поліції 

2. 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 

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 внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №7/72-1 «Про 

бюджет міста Покровськ на 2020 рік»  

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №7/72-1 «Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Покровська на 

2020 рік ». 

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

7. Про звільнення Служби у справах дітей Покровської міської ради Донецької 

області від сплати державного мита на 2020 рік при  зверненні до органів 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2018 №7/52-3 «Про 

затвердження  Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Покровськ». 

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

9. Про заступника міського голови. 

Доповідач: Сущенко І.В., в.п. Покровського міського голови 

10. 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). 

Доповідач: Семячкова Н.А., начальник служби персоналу  

11. Про делегування представника до складу Госпітальної ради Донецької 

області. 

Доповідач: Сущенко І.В., в.п. Покровського міського голови 



12. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Покровська Донецької області майна, що належить ТОВ 

«ВУГЛЕПРОМТРАНС». 

Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ 

13. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна до комунальної власності. 

Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ  

14. Про передачу деревини.  

Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ 

15. Про внесення змін у додатки 1, 2, 3 до рішення міської ради від 20.07.2017 

№7/36-10 «Про заснування стипендії міського голови для обдарованих дітей та 

молоді м.Красноармійськ у сфері освіти, культурі, фізичній культурі та спорту» 

Доповідач:Швайко О.О.,начальник Управління сім’ї, молоді та спорту  

Земельні питання. 

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

архітектури та земельних відносин 

16. 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 

(Савчишина І.М., Казаріної Т.В., Столбнікової В.О., Воробйова М.О.) 

17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  гр. Яворській Оксані Володимирівні для ведення 

індивідуального садівництва на території СТ "Дружба", ділянка № 35  у м. 

Покровськ  

18. Про передачу в оренду Міненко Сергію Сергійовичу земельної ділянки для  

обслуговування викупленої будівлі художнього салону по вул. Маршала 

Москаленка, 144а  у м. Покровськ  

19. Про поновлення з Болтачовою Тетяною Петрівною та Андрєєвою Оленою 

Олександрівною договору оренди землі для обслуговування магазину № 1 по вул. 

Шмідта, 151  у м. Покровськ 

20. Про поновлення з Путцевою Тетяною Леонидівною та Свиридою Любов 

Сергіївною договору оренди землі  для обслуговування магазину № 3 по вул. 8-го 

Березня, 79  у м. Покровськ 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Калітіній Діані Георгіївні у зв'язку зі зміною цільового призначення з 01.05 - для 

індивідуального садівництва на 02.01 - для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на території СТ 

"Шахтобудівник" 33  м. Покровськ Донецької області 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність Бербенець Сергію Вікторовичу  для будівництва індивідуального 

гаражу в районі житлового будинку № 1 на м-ні "Гірник" в м. Покровськ   

Донецької області 

23. 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 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність Федорову Анатолію Володимировичу  для будівництва 

індивідуального гаражу в районі котельні по пров. Колосова в м. Покровськ   

Донецької області 



25. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибних ділянок) на території м. Покровськ (Юмаділова А.В., 

Держевицького В.А., Гукова М.М., Мартиненко І.П., Левченко О.С., Ткаченко 

А.П., Дорош Н.О., Дорош М.В., Ковальова В.М.)  

Різне. 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради               А.Жук 

 

 

 

 

 


