
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 
від  06.02.2020 № 78рг 

              м. Покровськ 

 

 

Про скликання чергової сімдесят четвертої  

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 лютого 2020 року. 

2. Провести засідання постійних комісій міської ради  з 17.02.2020 

року. 

3. Пленарне засідання міської ради розпочати 21 лютого 2020 року о 

15.00 годині в сесійній залі міської ради. 

4. Винести на розгляд сесії питання згідно додатку. 

 

 

 

В.п. міського голови                                 А.Луганський 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 06.02.2020 № 78рг 

 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

чергової сімдесят четвертої сесії  міської  ради 7 скликання 

 

Дата проведення сесії -  21.02.2020;  

Час проведення – 15.00;  

Місце проведення – зал засідань (4 поверх) 

 

1. Про затвердження Звіту про виконання міського бюджету міста Покровська 

за 2019 рік. 

  Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління  

2. 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  

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №7/72-2 «Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Покровська на 

2020 рік ». 

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління  

4. Про затвердження Положення про порядок проведення міського конкурсу 

міні-проєктів в 2020 році. 

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління  

5. Про затвердження списку присяжних для Красноармійського 

міськрайонного суду Донецької області на період 2020-2023 роки.  

Доповідач: Телесова І.В., начальник відділу юридичного забезпечення діяльності 

міської ради та її виконавчих органів    

6. Про передачу основних засобів Комунальним підприємством «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Покровської міської ради Донецької 

області Комунальному некомерційному підприємству «Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного лікування». 

Доповідач: Остряніна І.Л., директор КНП «ЦПМСД»  

7. Про затвердження структури та чисельності Управління соціального захисту 

населення Покровської міської ради Донецької області в новій редакції. 

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН  

8. Про надання пільг особам з інвалідністю по зору в  2020 році. 

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН  

9. Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету та складу комісії з 

питань надання одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів 

місцевого бюджету в новій редакції. 

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН  

10. Про затвердження Програми інформатизації в місті Покровську на 2020 – 

2022 рік. 



Доповідач: Прозоров О.В., начальнк відділу інформаційної та внутрішньої 

політики  

11. Про зарахування до  фонду житла для тимчасового проживання Покровської 

міської ради Донецької області трьох квартир. 

Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ  

12. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 

приватизації у 2020 році та визначення способів приватизації. 

Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ  

13. Про передачу основних засобів  та матеріалів. 

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

14. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Покровськтепломережа» в новій редакції. 

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

15. Про передачу основних засобів та  матеріалів  

Доповідач:Степченко О.О., в.о.директора КП «Покровськводоканал»  

16. Про внесення змін  до рішення  Покровської міської ради Донецької області 

від «Про передачу основних засобів і матеріалів» Про передачу основних засобів 

та  матеріалів  

Доповідач: Степченко О.О., в.о.директора КП «Покровськводоканал»  

17. Про доповнення переліку кодів виду діяльності КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» 

Доповідач: Мединська В.І., начальник КП «БТІ»  

Земельні питання. 

Доповідач: Барановська Н.Ю., завідувач сектору відділу містобудування,     

архітектури та земельних відносин 

18. 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. 

19. Про включення земельної ділянки до Переліку земельних ділянок, які 

виставлятимуться на земельні торги окремими лотами. 

20. Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для  обслуговування спортивного комплексу "Металург" по вул. Степана Бовкуна, 

9/1 у м. Покровськ Донецької області. 

21. Про надання дозволу на розробку детальних планів забудови земельних 

ділянок на території м. Покровськ. 

22. Про надання дозволу гр. Гусак Анатолію Анатолійовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу по вул. Сєвєрна на території ГК 

"Автолюбитель № 2" гараж 420 у м. Покровськ Донецької області. 

23. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.05.2019 № 7/66-11 «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".   

24. Про надання дозволу ТОВ "РАЙАГРОХІМ КВ" на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування майнового 

комплексу будівель та споруд по вул. 8-го Березня, 141 у м. Покровськ. 



25. Про надання дозволу ТОВ "РАЙАГРОХІМ КВ" на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування зерноскладу 

№ 5 по вул. Нахімова, 82г у  м. Покровськ. 

26. Про припинення Калюжному Станіславу Івановичу права користування 

(оренди) земельною ділянкою для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Пугачова, 17а у м. Покровськ. 

27. Про надання згоди  на поновлення договору суборенди земельної ділянки 

для розміщення та обслуговування торгівельних павільйонів промислової групи з 

північно-східної частини приміської автостанції по вул. Солов’яненка у м. 

Покровськ    укладеного між гр. Ткаченко І.О. та гр. Горіним О.В. і гр. Баша С.В.  

28. Про поновлення договору оренди землі з Борзистим Володимиром 

Петровичем для обслуговування існуючого пункту технічного обслуговування 

автомобілів на м-ні Лазурний у м. Покровськ. 

29. Про передачу в оренду Гавтадзе Натіа Анзорівні земельної ділянки для  

обслуговування кафе по вул. Захисників України, 53 у м. Покровськ. 

30. Про поновлення договору оренди землі з Рибкою Світланою Василівною 

для обслуговування торгово-зупиночного комплексу по вул. Маршала 

Москаленка, в районі міського суду  у м. Покровськ. 

31. Про поновлення з Циба Віктором Григорийовичем договору оренди землі                           

для обслуговування будівлі кулінарної напівфабрикатів та готової продукції по 

вул. Європейська, 86 у м. Покровськ. 

32. Про припинення Коломоєць Владиславу Миколайовичу права 

користування (оренди) земельною ділянкою для  обслуговування платної зупинки 

та кафе "Пілігрим" по вул. Захисників України у м. Покровськ та її передачі в 

оренду гр. Коломієць М.П.  

33. Про передачу  КП "ПОКРОВСЬКВОДОКАНАЛ" в постійне користування 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування підвищувальної насосної 

станції по пров. Колосова, в районі будівлі ПНЗ ЦТД у м. Покровськ Донецької 

області. 

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

користування земельної ділянки для обслуговування будівлі контори-лабораторії 

по вул. Лихачева, 15 у м. Покровськ Донецької області. 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність Чередник Миколі Григоровичу  для будівництва індивідуального 

гаражу по вул. Леоніда Бикова, в районі жилого будинку № 150 у м. Покровськ 

Донецької області. 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

власність Ісакову Сергію Миколайовичу для будівництва індивідуального гаражу 

по вул. Європейська в районі житлового будинку № 61  в м. Покровськ Донецької 

області. 

37. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибних ділянок) на території  м. Покровськ. 

38. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибних ділянок) на території м. Покровськ. 

39. Різне. 

Керуючий справами виконкому ради        А.Жук 


