
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від  03.02.2021_№ _56рг_ 

              м. Покровськ 

 

 

Про скликання чергової п’ятої 

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  3 лютого 2021 року. 

2. Провести засідання постійних комісій міської ради                               

з 08.02.2021 року. 

3. Пленарне засідання міської ради розпочати 17 лютого 2021 року о 

10.00 годині в сесійній залі міської ради. 

4. Винести на розгляд сесії питання згідно додатку. 

 

 

В.о.міського голови        Н.Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від  03.02.2021_№ _56рг_ 
 

 

 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

чергової п’ятої сесії  міської  ради 8 скликання 

 

Дата проведення сесії -  17.02.2021 ;  

Час проведення – 10.00;  

Місце проведення – зал засідань (4 поверх) 

 

1. Про затвердження звіту  про виконання міського бюджету  міста Покровськ 

за 2020 рік. 

Доповідач: Добровольський О.О., в.о. директора Департаменту фінансово-

економічної  політики та управління активами міської ради 

2. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020                 

№ 8/2-1 «Про місцевий бюджет Покровської міської територіальної громади на                

2021 рік». 

Доповідач: Добровольський О.О., в.о. директора Департаменту фінансово-

економічної  політики та управління активами міської ради 

3. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020                

№ 8/2-3 «Про Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської 

територіальної громади Донецької області на 2021 рік». 

Доповідач: Добровольський О.О., в.о. директора Департаменту фінансово-

економічної  політики та управління активами міської ради 

4. Про звільнення Служби у справах дітей Покровської міської ради 

Донецької області  від сплати державного мита при зверненні  до органів 

державної реєстрації актів цивільного стану на 2021 рік. 

Доповідач: Добровольський О.О., в.о. директора Департаменту фінансово-

економічної  політики та управління активами міської ради 

5. Про внесення змін у додаток 4 до рішення  міської ради від 18.12.2020              

№ 8/1-32 «Про  реорганізацію юридичних осіб публічного права шляхом 

приєднання до Покровської  міської ради  Донецької області». 

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

діяльності міської ради та її виконавчих органів 

6. Про внесення змін до рішення міської  ради від 24.12.2020 № 8/2-5 «Про 

затвердження  структури і загальної чисельності апарату ради  та її виконавчих 

органів». 

Доповідач: Сємячкова Н.А., начальник служби персоналу міської ради 

7. Про затвердження положень про  структурні підрозділи міської ради. 

Доповідач: Сємячкова Н.А., начальник служби персоналу міської ради 

8. Про передачу основних засобів . 

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

ради 



9. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 № 8/1-27 «Про 

оплату праці старост». 

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

ради 

10. Про затвердження передавального акту Гришинської сільської ради. 

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

ради 

11. Про затвердження передавального акту Лисівської сільської ради. 

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

ради 

12. Про затвердження передавального акту Новоєлизаветівської сільської ради. 

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

ради 

13. Про затвердження передавального акту Новотроїцької сільської ради. 

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

ради 

14. Про затвердження передавального акту Першотравневої сільської ради. 

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

ради 

15. Про затвердження передавального акту Піщанської сільської ради. 

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

ради 

16.  Про затвердження передавального акту Родинської міської ради. 

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

ради 

17. Про затвердження передавального акту Срібненської сільської ради. 

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

ради 

18. Про затвердження передавального акту  Шевченківської селищної  ради. 

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

ради 

 

19. Про передачу майна, активів  та зобов’язань. 

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

ради 

20. Про затвердження передавального акту та зміну засновника. 

Доповідач: Овчаренко О.О., в.о. начальника відділу охорони здоров'я 

21.  Про затвердження Програми фінансового забезпечення та медичного 

обслуговування сільського населення, яке увійшло до територіальної громади 

Покровської міської ради Донецької області на 2021 рік». 

Доповідач: Овчаренко О.О., в.о. начальника відділу охорони здоров'я 

22. Про внесення змін до Програми зі стоматологічного обслуговування   

населення міст Покровськ, Родинське,  cмт Шевченко на 2020-2022 роки. 

Доповідач: Овчаренко О.О., в.о. начальника відділу охорони здоров'я 

23. Про надання згоди на прийняття  до комунальної власності територіальної 

громади міста Покровськ Донецької області об’єктів нерухомого майна, що 

належать ПРАТ «Шахтоуправління «Покровське». 

Доповідач: Голуб М.О., начальник відділу освіти 



24. Про затвердження передавальних актів. 

Доповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури  

25. Про затвердження передавального акту та прийняття до комунальної 

власності. 

Доповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури 

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2021 №8/4-20 «Про 

заснування стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді у місті 

Покровськ та на приєднаних територіях у сферах освіти, культури, фізичної 

культури та спорту». 

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

27. Про затвердження Порядку відшкодування витрат за безкоштовне 

перевезення пільгових категорій населення міста Покровська та приєднаних 

територій (без обмеження кількості осіб) залізничним транспортом приміського 

сполучення загального користування. 

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

 Про затвердження Порядку надання компенсації за житлово-комунальні послуги 

лікарям та лікарям-інтернам, які працюють у КНП «Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування» Покровської міської ради Донецької області,     КП 

«ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області, КНП «Покровська 

лікарня» Покровської міської ради Донецької області та КНП «Родинська міська 

лікарня» Покровської міської ради Донецької області 

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

28. Про затвердження Порядку надання компенсації на спорудження надгробка 

на могилі померлої (загиблої) особи. 

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

29. Про надання пільг особам з інвалідністю по зору в  2021 році  

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

30. Про затвердження Порядку надання соціальних пільг за рахунок місцевого  

бюджету учасникам антитерористичної операції та ООС 

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

31. Про затвердження Порядку відшкодування витрат з місцевого бюджету   на 

пільги з послуг зв’язку особам з інвалідністю по зору I та II групи   згідно списків 

УТОС  

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

32. Про  надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю  

волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого  

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

33. Про Порядок проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб 

окремих  пільгових категорій населення. 

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

34. Про затвердження Порядку відшкодування компенсації вартості проїзду 

один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або 

повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій 

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

35. Про затвердження Порядку надання щомісячної стипендії громадянам міста 

Покровська та приєднаних територій, яким виповнилось 100 років 

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН 



36. Про затвердження Програми з протидії поширенню наркоманії, боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у 

м.Покровськ та на приєднаних територіях «Стоп наркотик» на 2020-2022 роки у 

новій редакції. 

Доповідач: Шабельник М.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

37. Про затвердження міської цільової  Програми «Безпечне місто» на 2020-

2024роки у нової редакції 

Доповідач: Шабельник М.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

38. Про затвердження Статуту КП «Муніципальна  служба правопорядку» 

Покровської міської ради Донецької області в новій редакції 

Доповідач: Антипенко О.В., начальник КП «Муніціпальна служба правопорядку» 

39. Про затвердження граничної чисельності працівників КП «Муніципальна 

служба правопорядку» Покровської міської ради Донецької області. 

Доповідач: Антипенко О.В., начальник КП «Муніціпальна служба правопорядку» 

40. Про прийняття до комунальної власності комплектів оптичних систем 

відеоспостереження. 

Доповідач: Петлюченко С.П., керівник ГФОГП «За порядок» 

41. Про внесення змін до рішення міської ради від 09.10.2020р №7/85-4 шляхом 

викладення його резолютивної частини у новій редакції. 

Доповідач: Проскуренко Д., начальник КП «УКБ» 

42. Про делегування функцій замовника 

Доповідач: Проскуренко Д., начальник КП «УКБ» 

43. Про  передачу матеріальних цінностей  з балансу житлово-комунального 

відділу  Покровської міської ради на баланс комунального підприємства 

«Покровськтепломережа» та на баланс відділу транспорту Покровської міської 

ради. 

Доповідач: Візенков Д., начальник ЖКВ 

44. Про надання згоди  на передачу до комунальної  власності територіальної 

громади міста Покровська  Донецької області об’єктів житлової нерухомості  

ПРАТ «ШУ «Покровське» та  укладання договорів дарування . 

Доповідач: Візенков Д., начальник ЖКВ 

45.  Про прийняття витрат. 

Доповідач: Кислий О.О., начальник КП «БКП» 

Земельні питання. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради        А.Жук 

 


