
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 
від  __05.01.2021___№ __3рг___ 
              м. Покровськ 

 

 

Про скликання чергової четвертої  

сесії міської ради 8 скликання 

 

 

 

Керуючись п.8 ч.4 ст.42, ст.ст. 59,73 Закону України від 21.05.1997        

№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами) та п.111 

розділу V Прикінцевих та перехідних положень цього закону, - 

 

1. Скликати чергову четверту сесію Покровської міської ради 

8 скликання 20 січня 2021 року о 10.00 годині в режимі відео конференції 

(дистанційне засідання). 

2. Провести засідання постійних комісій міської ради  з 14 січня    

2021 року. 

3. Винести на розгляд сесії питання згідно додатку. 

 

 

 

Міський голова                                 Р.Требушкін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 
від  __05.01.2021___№ __3рг___ 

 

 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

чергової четвертої сесії  міської  ради 8 скликання 

 

Дата проведення сесії -  20.01.2021 ;  

Час проведення – 10.00;  

Місце проведення – режим відео конференції 

 
1. Про закріплення територій  в межах виборчих округів за депутатами 

Покровської міської ради Донецької області 8-го скликання. 

Доповідач: Іваньо Наталія Вікторівна, секретар міської ради 

2. Про план роботи міської ради на перше півріччя 2021 року.  

Доповідач: Крамарова Жанна Львівна, начальник відділу забезпечення діяльності 

міської ради 

3. Про оголошення конкурсу на зайняття посади генерального директора КНП 

«Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування Покровської міської ради 

Донецької області».  

Доповідач: Макарова Світлана Гарібальдівна, заступник міського голови 

4. Про затвердження передавального акту, зміну засновника та перейменування 

юридичної особи публічного права «Навчально-виховний комплекс «Гришинська 

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

районної ради  Донецької області»  

Доповідач: Макарова Світлана Гарібальдівна, заступник міського голови 

5. Про затвердження передавального акту, зміну засновника та перейменування 

юридичної особи публічного права «Лисівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Покровської районної ради Донецької області» 

Доповідач: Макарова Світлана Гарібальдівна, заступник міського голови 

6. Про затвердження передавального акту, зміну засновника та перейменування 

юридичної особи публічного права «Лисівський дошкільний навчальний заклад 

№21 «Ромашка» Покровської районної ради Донецької області» 

Доповідач: Макарова Світлана Гарібальдівна, заступник міського голови 

7. Про затвердження передавального акту, зміну засновника та перейменування 

юридичної особи публічного права «Навчально-виховний комплекс 

«Новоєлизаветівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів– дошкільний 

навчальний заклад» Покровської районної ради Донецької області» 

Доповідач: Макарова Світлана Гарібальдівна, заступник міського голови 

8. Про затвердження передавального акту, зміну засновника та перейменування 

юридичної особи публічного права «Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Покровської районної ради Донецької області».  

Доповідач: Макарова Світлана Гарібальдівна, заступник міського голови 

9. Про затвердження передавального акту, зміну засновника та перейменування 

юридичної особи публічного права «Першотравневий дошкільний навчальний 

заклад №4 «Оленка» Покровської районної ради Донецької області» 



Доповідач: Макарова Світлана Гарібальдівна, заступник міського голови 

10. Про затвердження передавального акту, зміну засновника та перейменування 

юридичної особи публічного права «Навчально-виховний комплекс «Піщанська 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів–дошкільний  навчальний  заклад» 

Покровської районної ради Донецької області»  

Доповідач: Макарова Світлана Гарібальдівна, заступник міського голови 

11. Про затвердження передавального акту, зміну засновника та перейменування 

юридичної особи публічного права «Навчально-виховний комплекс «Срібненська 

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

заклад» Покровської районної ради Донецької області» 

Доповідач: Макарова Світлана Гарібальдівна, заступник міського голови 

12. Про затвердження передавального акту, зміну засновника та перейменування 

юридичної особи публічного права «Успенівський дошкільний навчальний заклад 

№2 «Дзвіночок» Покровської районної ради Донецької області» 

Доповідач: Макарова Світлана Гарібальдівна, заступник міського голови 

13. Про внесення змін до статутів  закладів дошкільної освіти Покровської 

міської ради Донецької області 

Доповідач: Макарова Світлана Гарібальдівна, заступник міського голови 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2020 № 7/86-12 «Про 

затвердження Порядку відшкодування вартості проїзду з міста Покровська у місто 

Дніпро та у зворотному напрямку особам з інвалідністю до 23 років з вадами 

слуху, дітям з інвалідністю з вадами слуху та батькам, які супроводжують цих 

дітей». 

Доповідач: Бонзюх Ірина Павлівна, начальник УСЗН 

15. Про надання дозволу на передачу телевізора 

Доповідач: Бонзюх Ірина Павлівна, начальник УСЗН 

16. 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 Ірина Павлівна, начальник УСЗН 

17. Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної 

допомоги, в зв’язку з виконанням депутатських повноважень та складу комісії з 

питань надання одноразової матеріальної допомоги, в зв’язку з виконанням 

депутатських повноважень. 

Доповідач: Бонзюх Ірина Павлівна, начальник УСЗН 

18. Про затвердження Положення про організацію служби «Соціальне таксі» 

Покровського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

«Милосердя» в новій редакції 

Доповідач: Бонзюх Ірина Павлівна, начальник УСЗН 

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.03.2018 №7/53-5 «Про 

затвердження структури об’єктів спортивної сфери». 

Доповідач: Швайко Олександр Олександрович, начальник Управліннясім'ї молоді 

та спорту 

20. Про заснування стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді 

м.Покровськ у сферах освіти, культури, фізичній культурі та спорту. 

Доповідач: Швайко Олександр Олександрович, начальник Управліннясім'ї молоді 

та спорту 



 

21. Про внесення змін до статуту ДЮСШ м. Покровськ Донецької області 

шляхом затвердження у новій редакції. 

Доповідач: Швайко Олександр Олександрович, начальник Управліннясім'ї молоді 

та спорту 

22. Про затвердження нового складу адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті міської ради. 

Доповідач: Юзипович Олена Володимирівна, начальник ЖКВ 

23. Про зарахування до фонду житла для тимчасового проживання в місті 

Покровську Донецької області. 

Доповідач: Юзипович Олена Володимирівна, начальник ЖКВ 

24. Про зарахування до житлового фонду Покровської міської ради Донецької 

області. 

Доповідач: Юзипович Олена Володимирівна, начальник ЖКВ 

25. Про затвердження акту приймання-передачі майна. 

Доповідач: Юзипович Олена Володимирівна, начальник ЖКВ 

26. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Покровськтепломережа» в новій редакції. 

Доповідач: Гордієнко Дмитро Володимирович, директор КП 

«Покровськтепломережа» 

27. Про передачу основних засобів та матеріалів 

Доповідач: Коваль  Сергій Миколайович, директор КП «Покровськводоканал» 

28. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Покровськводоканал» у новій редакції 

Доповідач: Коваль  Сергій Миколайович, директор КП «Покровськводоканал» 

29. Про здійснення заходів щодо корегування плану зонування території 

м.Покровськ (зонінг). 

Доповідач: Топало Ольга Олексіївна, в.о. начальника відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин 

30. Різне. 

 

 

Керуючий справами виконкому ради        А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


