
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від  _21.12.2020__№ _594рг__ 

              м. Покровськ 

 

 

Про скликання чергової другої  

сесії міської ради 8 скликання 

 

 

         На підставі статей 42, 46, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 

№280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами),- 

 

1. Розпочати роботу сесії міської ради з  21 грудня 2020 року. 

2. Провести засідання постійних комісій міської ради                               

з 21.12.2020 року. 

3. Пленарне засідання міської ради розпочати 24 грудня 2020 року о 

10.00 годині в сесійній залі міської ради. 

4. Винести на розгляд сесії питання згідно додатку. 

 

 

Міський голова                    Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від  _21.12.2020__№ _594рг__ 
 

 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

чергової другої сесії  міської  ради 7 скликання 

 

Дата проведення сесії -  24.12.2020 ;  

Час проведення – 10.00;  

Місце проведення – зал засідань (4 поверх)  

 

1. Про бюджет міста Покровська на 2021 рік.  

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління  

2. Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська 

Донецької області на 2021 рік. 

Доповідач: Крюкова С.М., в.о. начальника відділу економічного аналізу та прогнозу 

3. 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  

4. 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  

5. Про затвердження структури і загальної чисельності апарату ради та її 

виконавчих органів. 

Доповідач: Жук А.В., керуюча справами виконкому ради 

6. Про реорганізацію фінансового управління Покровської міської ради та її 

виконавчих органів. 

Доповідач: Іщенко А.О., головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення міської 

ради та її виконавчих органів 

7. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Покровської міської ради на 2021 рік. 

Доповідач:Коломоєць Л.О., головний спеціаліст відділу економічного аналізу і 

прогнозу 

8. 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  

9. Про зміну назви Покровського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Донецької області,  затвердження Положення та затвердження 

структури та штатів в новій редакції. 

Доповідач: Лисенко Т.М., начальник КЗ «ЦСССМ» 

10. Про затвердження структури та штатів Покровського міського центру 

соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді Донецької області тарифного розряду, 

премії та надбавки за складність, напруженість у роботі. 

Доповідач: Лисенко Т.М., начальник КЗ «ЦСССМ» 



11. Про перейменування комунального закладу «Покровська міська 

централізована бібліотечна система». 

Доповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури, туризму та культурної 

спадщини 

12. Про збільшення штатної чисельності закладів культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області. 

Доповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури, туризму та культурної 

спадщини 

13. Про створення  коммунального закладу «Гришинський центр культури та 

дозвілля» . 

Доповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури, туризму та культурної 

спадщини 

14. Про створення  комунального закладу «Лисівський центр культури та Дозвілля»  

Доповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури, туризму та культурної 

спадщини 

15. Про створення  комунального  закладу «Новотроїцький центр культури та 

дозвілля» 

Доповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури, туризму та культурної 

спадщини 

16. Про створення  комунального закладу «Новоєлизаветівський сільський клуб» 

Доповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури, туризму та культурної 

спадщини 

17. Про створення  комунального закладу «Срібненський сільський клуб» 

Доповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури, туризму та культурної 

спадщини 

18. Про створення  комунального закладу «Ясенівський сільський клуб» 

Доповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури, туризму та культурної 

спадщини 

19. Про створення  комунального закладу «Піщанський сільський клуб» 

Доповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури, туризму та культурної 

спадщини 

20. Про створення  комунального закладу «Сазонівський сільський клуб» 

Доповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури, туризму та культурної 

спадщини 

21. Про створення  комунального закладу «Успенівський сільський клуб» 

Доповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури, туризму та культурної 

спадщини 

22. Про створення відділу транспорту Покровської міської ради Донецької 

області. 

Доповідач: Остапкук Ю.А., начальник відділу транспорту 

Різне. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради        А.Жук 

 


