
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від  17.07.2020 № 333рг 

              м. Покровськ 

 

 

Про скликання чергової вісімдесят 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  20 липня 2020 року. 

2. Провести засідання постійних комісій міської ради  з 27.07.2020 

року. 

3. Пленарне засідання міської ради розпочати 30 липня 2020 року о 

10.00 годині в сесійній залі міської ради. 

4. Винести на розгляд сесії питання згідно додатку. 

 

 

 

В.п. міського голови                    О.Требушкін 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від  17.07.2020 № 333рг 
 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

позачергової вісімдесят першої сесії  міської  ради 7 скликання 

 

Дата проведення сесії -  30.07.2020 ;  

Час проведення – 10.00;  

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 внесення змін у додаток до рішення міської ради від 04.08.2017 № 7/38-3 

«Про затвердження символіки територіальної громади м. Покровськ». 

Доповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури 

4. Про затвердження Стратегії економічного розвитку міста Покровська 

Донецької області на період до 2030 року 

Доповідач: Воробйов К.П., радник міського голови 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 № 7/1-9 «Про 

утворення постійних комісій Красноармійської міської ради і затвердження їх 

складу». 

Доповідач: Требушкін О.В., секретар міської ради 

6. Про проведення конкурсу на зайняття  посади генерального директора КНП 

«Покровська клінічна лікарня  інтенсивного лікування» Покровської  міської ради 

Донецької області. 

Доповідач: Жук А.В., керуюча справами виконкому 

7. Про внесення змін до рішеня Покровської міської ради від 12.10.2016                          

№ 7/21-7  «Про затвердження Положення про відзнаку «За заслуги перед містом». 

Доповідач: Жук А.В., керуюча справами виконкому 

8. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Покровськ» Климовій 

Наталії Василівні. 

Доповідач: Жук А.В., керуюча справами виконкому 

9. Про нагородження відзнакою «За заслуг перед містом» Колчина Миколу 

Даниловича. 

Доповідач: Жук А.В., керуюча справами виконкому 

10. Про нагородження відзнакою «За заслуги перед містом» Яцюка Миколи 

Миколайовича. 

Доповідач: Жук А.В., керуюча справами виконкому 

11. Про внесення змін  до рішення міської ради  від 16.02.2011 №6/3-15 «Про 

відзнаки   Красноармійської міської ради»  

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



12. Про затвердження складу конкурсного комітету з міні-проєктів місцевого 

розвитку. 

Доповідач:Крюкова С.В., в.о.начальника відділу економічного прогноу та аналізу 

13. Про затвердження  Програми ініціатив мешканців м.Покровськ, м.Родинське 

та смт.Шевченко на 2020 рік 

Доповідач: Моденко А.Ю., начальник КУ «ПККСН»  

14. Про внесення змін до Положення про організацію служби «Соціальне таксі» 

Покровського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

«Милосердя». 

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

15. Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 18.02.2016 № 7/5-

9 Про затвердження Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 

політики у м. Покровську Донецької області на 2016-2021 роки». 

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

16. Про внесення змін в Положення про комісію з розподілу фінансової  

підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю та її складу, 

затвердженого рішенням міської ради від 16.02.2018 №7/51-22. 

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

17. 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 

18. Про передачу основних засобів 

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

19. Про надання  дозволу на перерозподіл  матеріальних цінностей. 

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

20. Про затвердженя Статуту Комунального підприємства «Багатогалузеве 

комунальне підприємство» Покровської міської ради Донецької області в новій 

редакції. 

Доповідач: Опашнянський К.В., в.о.начальника КП «БКП» 

21. Про передачу основних засобів (УМГ) 

Доповідач: Назаров О.О., начальник КП «УПГ» 

22. Про затвердження Статуту  комунального підприємства  

«Покровськтепломережа»   в новій редакції. 

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

23. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Покровськводоканал» у новій редакції. 

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

24. Про передачу основних засобів та матеріалів. 

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

25. Про передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу Управління сім’ї, 

молоді та спорту. 

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

26. Про затвердження Переліків об'єктів культурної спадщини Покровської 

міської ради в новій редакції. 

Доповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури 



27. Про затвердження Порядку встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дошок на території м. Покровськ в новій редакції. 

Доповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури 

28. Різне. 

 

 

Керуючий справами виконкому ради        А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


