
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від  _13.08.2020__№ __382рг___ 

              м. Покровськ 

 

 

Про скликання чергової вісімдесят 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  17 серпня 2020 року. 

2. Провести засідання постійних комісій міської ради  з 25.08.2020 

року. 

3. Пленарне засідання міської ради розпочати 27 серпня 2020 року о 

15.00 годині в сесійній залі міської ради. 

4. Винести на розгляд сесії питання згідно додатку. 

 

 

 

В.о. міського голови                    С.Федоров 

 

 

 

 

 

 
 



ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

чергової вісімдесят третьої сесії  міської  ради 7 скликання 

 

Дата проведення сесії -  28.08.2020 ;  

Час проведення – 15.00;  

Місце проведення – (сесійна зала 4 поверх) 

 

1. Інформація щодо стану законності на території міста Покровська та 

Покровського району  за 7 місяців 2020 року.  

Доповідач: Щепіхін Олександр Володимирович, керівник Красноармійської 

місцевої прокуратури  

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

бюджет міста Покровськ на 2020 рік».  

Доповідач: Тарасова С.В., в.о.начальника фінансового управління  

3. 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: Тарасова С.В., в.о.начальника фінансового управління  

4. Про затвердження персонального складу конкурсної комісії на зайняття 

посади генерального директора КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного 

лікування» Покровської міської ради Донецької області. 

Доповідач: Жук О.В., керуючий справами виконкому ради 

5. Про нагородження відзнакою «За заслуги перед містом» 

Доповідач:Жук О.В., керуючий справами виконкому ради 

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

21.02.2020 року №7/74-5 «Про затвердження списку присяжних для 

Красноармійського міськрайонного суду Донецької області на період 2020-2023 

роки». 

Доповідач:Білецька Т.В., в.о.начальника відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів 

7. Про затвердження Гімну територіальної громади м. Покровська. 

Доповідач:Олехнович О.О., начальник відділу культури 

8. Про затвердження структури та чисельності Управління соціального 

захисту населення Покровської міської ради Донецької області в новій редакції. 

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

9. Про затвердження структури та чисельності Територіального центру 

соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) Покровської міської 

ради Донецької області в новій редакції. 

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

10. Про надання дозволу КП «Управління міського господарства» на списання 

основних засобів.  

Доповідач: Назаров, начальник КП «Управління міського господарства» 

11. Про передачу основних засобів.  

Доповідач: Назаров , начальник КП «Управління міського господарства» 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2016 №7/4-11 «Про 

Програму часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими в 

фінансових установах короткостроковими кредитами на заходи з підвищення 



енергоефективності, що надаються об’єднанням співвласників багатократних 

будинків, житлово-будівельним кооперативам та фізичним особам на 2016-2018 

роки» 

Доповідач:Швець І.М., начальник відділу екології, клімату та енергозбереження. 

Земельні питання. 

13. Різне. 

 
Керуючий справами виконкому ради        А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


