
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від  02.06.2020 № 272рг 

              м. Покровськ 

 

 

Про скликання чергової сімдесят сьомої  

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. Пленарне засідання міської ради розпочати 3 червня 2020 року об 

11.00 годині в сесійній залі міської ради з дотриманням карантинних 

заходів. 

2. Винести на розгляд сесії питання згідно додатку. 

 

 

 

В.п. міського голови                    О.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 02.06.2020 № 272рг 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

чергової сімдесят сьомої сесії  міської  ради 7 скликання 

 

Дата проведення сесії -  03.06.2020 ;  

Час проведення – 11.00;  

Місце проведення – (сесійна зала 4 поверх) 
 

1. 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  

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

Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська Донецької 

області на 2020 рік ».  

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління  

3. Про продовження у 2021 році дії  рішень міської ради від 24.05.2018 № 7/55-

5 «Про встановлення місцевих податків на території м. Покровська»  та від 

04.04.2019 № 7/64-6 «Про встановлення туристичного збору на території м. 

Покровськ».  

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління  

4. Про заходи підтримки суб’єктів підприємницької діяльності на період 

карантину.  

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління  

5. Про виконання рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/62-2 «Про Програму 

економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік та основні 

напрямки діяльності на 2020 і 2021 роки».   

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

6.  Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами міської ради у 2019 році.  

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

7. Про створення Комунального підприємства «Багатогалузеве комунальне  

підприємство»  Покровської міської ради Донецької області.  

Доповідач: Телесова І.В. начальник відділу юридичного забезпечення міської ради 

8. Про створення Комунального підприємства «Управління капітального  

будівництва»  Покровської міської ради Донецької області  

Доповідач: Телесова І.В. начальник відділу юридичного забезпечення міської ради 

9. Про створення відділу закупівель  Покровської міської ради  Донецької 

області.  

Доповідач: Телесова І.В. начальник відділу юридичного забезпечення міської ради 

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 внесення змін до рішення міської  ради від 10.12.2015  № 7/1-8  «Про 

утворення виконавчого комітету  Красноармійської міської ради 7 скликання» (із 

змінами). 

Доповідач: Семячкова Н.А., начальник служби персоналу  

12. Про клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України.  

Доповідач: Жук А.В., керуюча справами виконкому ради (Свято-Варваринська) 

13. Про клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України.  

Доповідач: Жук А.В., керуюча справами виконкому ради (ШУ «Покровське») 

14. Про внесення змін до рішення  міської ради від 05.01.2017 № 7/28-9 «Про 

оплату праці». 

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

15. Про внесення змін до рішення Покровської міської ради від 24.05.2018 № 

7/55-12 «Про передачу основних засобів та матеріальних цінностей».  

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

16.  Про передачу основних засобів.  

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

17. Про внесення доповнень в Положення про надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету затвердженого 

рішенням міської ради від 21.02.2020 № 7/74-9.  

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН  

18. Про внесення змін до складу комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомоги, в зв’язку з виконанням депутатських повноважень, 

затвердженою рішенням міської ради від 26.06.2018 № 7/56-9 «Про затвердження 

Положення про надання одноразової матеріальної допомоги, в зв’язку з 

виконанням депутатських повноважень».  

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН  

19. Про внесення змін до складу комісії з питань надання одноразової 

матеріальної допомогиза рахунок коштів місцевого бюджету, затвердженого 

рішенням міської ради від 21.02.2020 № 7/74-9 «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  

20. Про затвердження Положення про територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Покровської міської ради в новій 

редакції, структури та чисельності територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Покровської міської ради в новій 

редакції.   

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН  

21. Про надання дозволу на передачу холодильника та мікрохвильової печі. 

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН  

22. Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги за рахунок коштів 

місцевого бюджету малозабезпеченим сім’ям та сім’ям, які мають дитину з  

інвалідністю.  

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН  

23. Про погодження КНП «Покровська міська лікарня» наміру передати 

комунальне майно в оренду. 

Доповідач:Кандибко Н.І., в.о. директора КНП «Покровська міська лікарня» 



24. Про затвердження нового складу адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті міської ради.  

Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ 

25. Про проведення конкурсу на звання «Кращий двір», «Кращий будинок», 

«Краща вулиця», «Кращий ОСББ» у 2020 році. 

Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ  

26. Про затвердження складу комісії. (Укрзалізниця)  

Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ  

27. Про затвердження складу комісії. (ВУГЛЕПРОМТРАНС)  

Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ  

28. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Покровськводоканал» у новій редакції.   

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

29. Про втрату чинності рішення міської ради від 27.03.2013 №6/27-16 «Про 

затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової 

участі фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м.Покровськ»  

Доповідач: Барановська Н.Ю., в.о. начальника відділу архітектури та  

містобудування 

30. Про внесення доповнення в додатки до рішення міської ради від 08.07.2009 

№ 5/40-9 «Про упорядкування (уточнення) назв мікрорайонів, бульварів, вулиць, 

провулків, проспектів, площ розташованих на території міста Красноармійськ». 

Доповідач: Барановська Н.Ю., в.о. начальника відділу архітектури та  

містобудування 

Земельні питання. 

Доповідач: Барановська Н.Ю., в.о. начальника відділу архітектури та  

містобудування 

31. Про визначення розміру авансових внесків, що застосовуються при 

укладенні договорів про оплату авансового внеску  в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки, та форми договору про оплату авансового внеску. 

32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Шундіковій Тетяні Миколаївні для ведення 

індивідуального садівництва в районі житлового будинку № 110 по  вул. Свободи 

у м. Покровськ. 

33. Про надання дозволу ПРАТ "ПОКРОВСЬКА РЕАЛБАЗА" на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування цілісного 

майнового комплексу по вул.  Залізнична, буд. 2 у м. Покровськ. 

34. Про надання дозволу ТОВ ТБ "Максимум" на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду  для обслуговування будівлі 

продбази по вул.  Добропільська, буд. 1 у м. Покровськ. 

35. Про надання дозволу Попову Артуру В'ячеславовичу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для  

розміщення та подальшого обслуговування групи малих стаціонарних 

архітектурних форм по вул. Торгівельна в районі міського кладовища у м. 

Покровськ Донецької області. 



36. Про припинення Попову Валерію Олександровичу права користування 

(оренди) земельною ділянкою для обслуговування існуючої будівлі складу по вул. 

Аграрна,б/н у м. Покровськ Донецької області. 

37. Про поновлення з Гринько Любов Іванівною договору оренди землі                           

для обслуговування існуючого магазину на мрн. Шахтарський  у м. Покровськ. 

38. Про поновлення з Суховій Олегом Олександровичем договору оренди землі 

для обслуговування магазину з продажу сантехнічного та газового обладнання по 

вул. Лихачева, 2В у м. Покровськ Донецької області. 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду Соловйову Петру Якимовичу  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по провулку Павлова, 13а у 

м. Покровськ  Донецької області. 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                        

гр. Перечосовій Тетяні Миколаївні для ведення індивідуального садівництва на 

території Обслуговуючого кооперативу "Садівничого Товариства 

"Шахтобудівник", вул. Мира, ділянка № 116 у  м. Покровськ  Донецької області. 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                        

гр. Чернову Михайлу Володимировичу для ведення індивідуального садівництва 

по вул. Київська,24-а у  м. Покровськ Донецької області . 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибних ділянок) на території м. Покровськ (Касьян Л.С., Король С.В., 

Сотник Ю.О., Сотник Є.С., Кіщук Г.С., Великоредчаніної Т.Я., Кисельоваї І.П., 

Гришко О.В.,  Камчатної О.М., Синиці А.О., Іванової А.С., Сидоренко Н.Ф). 

43. Про надання дозволу БУДИНКУ-ІНТЕРНАТ "ВІДРОДЖЕННЯ" на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

обслуговування будинку по  вул.  Гастелло, 1  у м. Покровськ. 

44. Про надання дозволу Камінському Олександру Петровичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва  і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   по   вул. 

Хутірська, 7 у м. Покровськ  Донецької області. 

45. Про надання дозволу Ментус Владиславу Віталійовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва    і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   по  вул. 

Хутірська, 11 у м. Покровськ  Донецької області. 

46. Про надання дозволу Ніколаєнковій Ользі  Володимирівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

обслуговування магазину № 101 по вул.  Залізнична, буд. 147  у м. Покровськ. 

47. Про надання дозволу Костенко Анастасії Вікторівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по  вул. 

Янтарна, 48 у  м. Покровськ  Донецької області. 

48. Про надання дозволу Рибці Дмитрові Вікторовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

кварталу садибної забудови в районі вул. Запорізька, ділянка № 234   у  м. 

Покровськ  Донецької області. 



49. Про поновлення з ТОВ "АТБ-ІНВЕСТ" договору оренди землі для 

обслуговування будівлі магазину на мрн. Сонячний, 10  у м. Покровськ Донецької 

області. 

50. Про поновлення з Харчевною Оленою Володимирівною договору оренди 

землі для розміщення та обслуговування торгівельного кіоску з продажу карток 

для поповнення рахунків мобільних телефонів по вул. Центральна в районі 

зупинки "Дитячий світ" у м. Покровськ Донецької області. 

51. Про поновлення з Яковлєвим Дмитром Євгеновичем договорів оренди землі                           

для обслуговування торгівельних кіосків з продажу карток для поповнення 

рахунків мобільних телефонів на території м. Покровськ Донецької області. 

52. Про передачу в оренду  Османову Руслану Закировичу земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  по  вул. Самарська, буд.62 у м. Покровськ. 

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду Зейналову Парвіз Мобіл огли  для обслуговування будівлі магазину із 

земель житлової та громадської забудови по  вул. Тургенєва, 37б у м. Покровськ                 

Донецької області. 

54. Про передачу у власність Брюховець Віктору Миколайовичу земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Свободи, буд. 117 у м. Покровськ  

Донецької області. 

55. Про передачу у власність Ганенко Анатолію Володимировичу земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Задорожня, буд. 24 у м. Покровськ  

Донецької області. 

56. Про передачу у власність Линник Світлані Романівні та Линник Олександру 

Анатолійовичу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Орлика,  

буд. 9 у м. Покровськ  Донецької області. 

57. Про передачу у власність Мединському Олександру Олександровичу 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Василя Стуса, буд. 

19 у м. Покровськ Донецької області. 

58. Про передачу у власність Мукан Сергію Сергійовичу земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Михайла Драгоманова, буд. 56 у м. 

Покровськ  Донецької області. 

59. Про передачу у власність  гр. Васюті Олександру Володимировичу земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Соборна, 65  у м. Покровськ Донецької області. 

60. Про передачу у власність Бєленко Євгенію Васильовичу земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по  вул. Кільцева, буд. 26 у м. Покровськ  Донецької 

області. 

61. Про передачу у власність Абакумову Михайлові Романовичу земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Толстого, буд. 46 у м. Покровськ 

Донецької області. 



62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в постійне користування Релігійній організації "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 

ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ПАРАФІЯ ДОНЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 

МІСТО ПОКРОВСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" для будівництва та 

обслуговування будівель та споруд православного храму в районі ЗОШ № 15 по 

вул. Шибанкова в м. Покровськ Донецької області. 

63. Про надання дозволу на розробку детального плану території щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки із земель для будівництва  та 

обслуговування будівель торгівлі (для реконструкції нежилого приміщення під 

кафе) у землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення 

торгівельних об’єктів  з продажу непродовольчих товарів)  по вул. Данила 

Шумука, 51 у м. Покровськ Донецької області, Слободюк Інні Миколаївніро 

проведення земельних торгів з продажу земельної ділянки. 

64. Про надання дозволу ТОВ «ЕЛІТА» на складання технічної документації                       

із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для  обслуговування ринку  

по вул. Тургенєва у м. Покровськ Донецької області. 

65. Про надання дозволу гр. Нізельник Ларисі Володимирівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу по вул. Торгівельна, гараж 11/14 у м. 

Покровськ  Донецької області. 

66. Про поновлення з ПП Малиш договору оренди землі для обслуговування 

торгового павільйону по вул. Руднєва, 73 у м. Покровськ Донецької області. 

67. Про поновлення з Хірлюк Оленою Жоржиївною  договору оренди землі для 

обслуговування комплексу, що складається із ресторану та магазину по реалізації 

сільськогосподарської продукції на мрн. Шахтарський, буд. 29/1 у м. Покровськ 

Донецької області. 

68. Про поновлення з Ніколаєнковою Ольгою Володимирівною договору оренди 

землі для обслуговування 19/25 частини складських приміщень по  вул. 

Залізнична, 147 у м. Покровськ Донецької області. 

69. Про поновлення з Лендяк Тетяною Анатоліївною договору оренди землі для 

обслуговування магазину «Одяг» по вул. Європейська, 23-а у м. Покровськ 

Донецької області. 

70. Про передачу у власність Панасенко Олексію Анатолійовичу земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. 1 Травня, буд. 91 у м. Покровськ  

Донецької області. 

71. Про передачу у власність Гайдаш Сергію Івановичу земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. 1 Травня, буд. 142 у м. Покровськ Донецької 

області. 

72. Про передачу у власність  гр. Бойчук Євгену Валерійовичу земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі кварталу садибної забудови м-н 1-17  у м. Покровськ Донецької 

області. 

73. Про передачу у власність Івановій Олені Іванівні земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка) по вул. Гайдамацька, буд. 77 у м. Покровськ  

Донецької області. 

74. Про передачу у власність Волошиній Наталії Петрівні земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель   і 

споруд (присадибна ділянка) по  вул. Волкова, 17 у м. Покровськ  Донецької 

області. 

75. Про передачу у власність Сірченко Василю Івановичу земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Соборна, буд. 28 у м. Покровськ  Донецької 

області. 

76. Про непоновлення договору оренди землі для будівництва та 

обслуговування спортивного клубу в районі буд. № 27 мрн. Сонячний м. 

Покровськ, укладеного                      з гр. Сімон О.В. 

77. Про проведення земельних торгів з продажу земельної ділянки. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради        А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


