
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від  22.11.2019 № 614рг 
          м. Покровськ 

 

 

Про скликання позачергової сімдесят першої  

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  25 листопада 2019 року. 

2. Провести засідання постійних комісій міської ради  з 27.11.2019 

року. 

3. Пленарне засідання міської ради розпочати 04 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   22.11.2019 № 614рг 

 

 

 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

позачергової сімдесят першої сесії  міської  ради 7 скликання 

 

Дата проведення сесії -  04.12.2019 ;  

Час проведення – 14.00;  

Місце проведення – зал засідань (4 поверх) 

 

1. 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 

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».  

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління  

3. Про надання пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки та земельного податку на 2020 рік. 

Доповідач:Порецька Ю.М.., начальник фінансового управління  

4. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів виконавчого комітету міської ради на 2020 рік. 

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

5. Про внесення змін у додаток до рішення Покровської міської ради від 

24.02.2017 року №7/30-17 «Про затвердження списку присяжних для 

Красноармійського міськрайонного суду Донецької області»  

Доповідач:Морозова Н.В., спеціаліст  юридичного відділу   

6. Про затвердження додатку № 2 в новій редакції до рішення міської 

ради від 16.02.2018 № 7/51-8 «Про створення Управління сім’ї, молоді та 

спорту Покровської міської ради Донецької області» 

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

7. Про визначення зберігача та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» у новій редакції  

Доповідач: Мединська В., начальник КП «БТІ»  

8. Про затвердження  Статуту комунального підприємства 

«Покровськводоканал» у новій редакції 

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

Земельні питання: 

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

архітектури та земельних відносин 



9. Про розроблення проекту землеустрою щодо організації і 

встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон навколо 

водних об’єктів на території м. Покровськ  Донецької області. 

10. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ "Сінай" ЛТД для 

обслуговування газової автозаправної станції на перехресті вул. Захисників 

України та вул. Шмідта у м. Покровськ. 

11. Про поновлення договору оренди землі з Філіпповою Ларисою 

Панасівною для обслуговування торгівельного павільйону промислових 

товарів по вул. Залізнична в районі привокзального ринку   у м. Покровськ. 

12. Про внесення змін до договорів оренди землі укладених з  ТОВ 

"Красноармійська кондитерська фабрика"  у м. Покровськ. 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється із земель 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) у землі для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури гр. Гринишаку Андрію 

Миколайовичу по  вул.Прокоф'єва, 2 у м. Покровськ Донецької області. 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки цільове призначення якої змінюється із земель для індивідуального 

садівництва у землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Горнєвій Клавдії 

Олексіївні по  вул.Павла Поповича, 43 у м. Покровськ Донецької області. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Машталер Галині Павлівні для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Залізнична в районі будинку № 85 в м. 

Покровськ Донецької області. 

16. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибних ділянок) на території м. Покровськ (Яценко Г.А., 

Литвиненко А.С., Гатамова С.Х.О.). 

17. Різне. 

 

 

В.о.керуючого справами  

виконкому ради              О.Олехнович 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту розпорядження 

Покровського міського голови 

 

 

Про скликання позачергової сімдесят першої  

сесії міської ради 7 скликання 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ   

 

Начальник  відділу  

з організаційної роботи              Ж. Крамарова 

 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

 

Секретар міської ради           І. Сущенко 

 

 

 

В.о.керуючого справами 

виконкому  ради                                         О.Олехнович 

 

 

 

В.о.начальника юридичного  

відділу міської ради              Т.Білецька  

     

 

 

 

Начальник відділу з питань діловодства,  

контролю та роботи зі зверненнями громадян            Г.Борисова      

   

 

 

 

 

 


