
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від  _24.12.2020__№ ___609рг_ 

              м. Покровськ 

 

 

Про скликання позачергової третьої  

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  24 грудня 2020 року. 

2. Провести засідання постійних комісій міської ради                               

з 29.12.2020 року. 

3. Пленарне засідання міської ради розпочати 30 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  _24.12.2020__№ ___609рг_ 
 

 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

позачергової третьої сесії  міської  ради 7 скликання 

 

Дата проведення сесії -  30.12.2020 ;  

Час проведення – 10.00;  

Місце проведення – зал засідань (4 поверх) 

 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 № 8/1-24 «Про 

утворення виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької області». 

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

2. Про надання згоди на передачу майна зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ району, що знаходиться в управлінні Покровської районної 

ради Донецької області, у комунальну власність  Покровської міської ради 

наступних об’єктів (амбулаторії с.Гришине, амбулаторії с.Срібне, амбулаторії  с. 

Новотроїцьке, фельдшерсько-акушерського пункту с.Горіхове, фельдшерсько-

акушерського пункту с.Даченське, фельдшерсько-акушерського пункту с.Звірове, 

фельдшерсько-акушерського пункту с.Котлине, фельдшерсько-акушерського 

пункту с.Лисівка, фельдшерсько-акушерського пункту с.Новоєлизаветівка, 

фельдшерсько-акушерського пункту Перше Травня, фельдшерсько-акушерського 

пункту Піщане, фельдшерсько-акушерського пункту Ясинове, фельдшерсько-

акушерського пункту Новопавлівка,  фельдшерсько-акушерського пункту 

Успенівка). 

Доповідач: Макарова С.Г., заступник міського голови,  

3. Про надання згоди на передачу майна  зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ району, що знаходяться в управлінні Покровської районної 

ради у комунальну власність Покровської міської ради цілісного майнового 

комплексу юридичної особи публічного права «Навчально-виховний комплекс 

Срібненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. А.Г. Черненка - дошкільний 

навчальний заклад» Покровської районної ради». 

Доповідач: Макарова С.Г., заступник міського голови,  

4. Про надання згоди на передачу майна  зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ району, що знаходяться в управлінні Покровської районної 

ради у комунальну власність Покровської міської ради цілісного майнового 

комплексу юридичної особи публічного права «Піщанська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Покровської районної ради». 

Доповідач: Макарова С.Г., заступник міського голови,  

5. Про надання згоди на передачу майна  зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ району, що знаходяться в управлінні Покровської районної 

ради у комунальну власність Покровської міської ради цілісного майнового 



комплексу юридичної особи публічного права «Навчально-виховний комплекс 

«Новоєлизаветівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Покровської районної ради». 

Доповідач: Макарова С.Г., заступник міського голови,  

6. Про надання згоди на передачу майна  зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ району, що знаходяться в управлінні Покровської районної 

ради у комунальну власність Покровської міської ради цілісного майнового 

комплексу юридичної особи публічного права «Новотроїцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Покровської районної ради». 

Доповідач: Макарова С.Г., заступник міського голови,  

7. Про надання згоди на передачу майна  зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ району, що знаходяться в управлінні Покровської районної 

ради у комунальну власність Покровської міської ради цілісного майнового 

комплексу юридичної особи публічного права «Гришинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Покровської районної 

ради». 

Доповідач: Макарова С.Г., заступник міського голови,  

8. Про надання згоди на передачу майна  зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ району, що знаходяться в управлінні Покровської районної 

ради у комунальну власність Покровської міської ради цілісного майнового 

комплексу юридичної особи публічного права «Лисівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Покровської районної ради». 

Доповідач: Макарова С.Г., заступник міського голови,  

9. Про надання згоди на передачу майна  зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ району, що знаходяться в управлінні Покровської районної 

ради у комунальну власність Покровської міської ради цілісного майнового 

комплексу юридичної особи публічного права «Лисівський дошкільний 

навчальний заклад     № 21 «Ромашка» Покровської районної ради». 

Доповідач: Макарова С.Г., заступник міського голови,  

10. Про надання згоди на передачу майна  зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ району, що знаходяться в управлінні Покровської районної 

ради у комунальну власність Покровської міської ради цілісного майнового 

комплексу юридичної особи публічного права «Успенівський дошкільний 

навчальний заклад № 2 «Дзвіночок» Покровської районної ради». 

Доповідач: Макарова С.Г., заступник міського голови,  

11. Про надання згоди на передачу майна  зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ району, що знаходяться в управлінні Покровської районної 

ради у комунальну власність Покровської міської ради цілісного майнового 

комплексу юридичної особи публічного права «Першотравневий дошкільний 

навчальний заклад № 4 «Оленка» Покровської районної ради». 

Доповідач: Макарова С.Г., заступник міського голови,  

12. Про створення бібліотек-філій та приєднання їх до складу комунального 

закладу «Покровська міська публічна бібліотека». 



Доповідач:Олехнович О.О., начальник відділу культури 

13. Про надання згоди на передачу майна зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ району, що знаходиться в управлінні Покровської районної 

ради, у комунальну власність Покровської міської ради Гришинської, 

Котлинської,  Першотравневої, Звіровської, Новотроїцької, Успенівської 

(недіючої), Ясеновської, Срібненської, Горіхівської, Лисівської,  

Новоєлізаветівської сільських бібліотек-філій. 

Доповідач:Олехнович О.О., начальник відділу культури 

14. Про надання згоди на передачу майна зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ району, що знаходиться в управлінні Покровської районної 

ради, у комунальну власність Покровської міської ради Гришинського, 

Лисівського, Новотроїцького  Центрів культури та дозвілля,  Успенівського, 

Срібненського, Ясеновського, Горіхівського, Піщанського, Новоєлизаветівського  

сільських клубів та Сазонівського сільського клубу села Звірове. 

Доповідач:Олехнович О.О., начальник відділу культури 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради        А.Жук 

 


