
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від  09.04.2021 № 158рг 

              м. Покровськ 

 

 

Про скликання чергової дев’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  5 травня 2021 року. 

2. Провести засідання постійних комісій міської ради                               

з 11.05.2021 року. 

3. Пленарне засідання міської ради розпочати 19 травня 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  09.04.2021 № 158рг 
 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

чергової дев’ятої сесії  міської  ради 8 скликання 
 

Дата проведення сесії -  19.05.2021;  

Час проведення – 10.00;  

Місце проведення – сесійна зала (4 поверх) 

1. 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., директор Департаменту фінансово-економічної  

політики та управління активами міської ради 

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

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

територіальної громади Донецької області на 2021 рік». 

Доповідач: Добровольський О.О., директор Департаменту фінансово-економічної  

політики та управління активами міської ради 

3. Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру 

виборців в новій редакції. 

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

4. Про внесення змін до рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 № 8/2-

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

виконавчих органів». 

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

5. Про затвердження Положення про Громадську раду при Покровській міській 

раді. 

Доповідач: Конопка О.В., начальник відділу внутрішньої політики  

6. Про затвердження Стратегії розвитку системи соціального захисту населення 

Покровської міської територіальної громади на 2021-2026 роки. 

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН  

7. Про затвердження Порядку організації відпочинку та оздоровлення 

вихованців Покровського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

«Милосердя», які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за 

рахунок коштів міського бюджету. 

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН  

8. Про створення медичних  пунктів тимчасового базування. 

Доповідач: Остряніна І.Л., директор КНП «ЦПМСД»  

9. Про внесення змін до рішення від 17.02.2021 №8/5-16 «Про надання згоди на 

прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Покровськ 

Донецької області об’єктів нерухомого майна, що належать ПРАТ 

«Шахтоуправління «Покровське»». 

Доповідач: Гнатенко Н.А., в.о. начальника відділу освіти 



10. Про створення комісії з приймання передачі об’єктів нерухомого майна та 

затвердження форми передавального акту. 

Доповідач: Гнатенко Н.А., в.о. начальника відділу освіти 

11. Про створення закладів дошкільної освіти  Покровської міської ради 

Донецької області. 

Доповідач: Гнатенко Н.А., в.о. начальника відділу освіти 

12. Про затвердження Положення про Управління сім’ї, молоді та спорту 

Покровської міської ради Донецької області у новій редакції. 

Доповідач: Щербинка В.О., заст. начальника Управління сім’ї, молоді та спорту 

13. Про затвердження Статуту комунального позашкільного навчального закладу 

«Дитячо-юнацька спортивна школа міста Покровська» у новій редакції. 

Доповідач: Щербинка В.О., заст. начальника Управління сім’ї, молоді та спорту 

14. Про затвердження Статуту Комунального закладу «Спортивний комплекс 

«Металург» м.Покровськ Донецької області у новій редакції. 

Доповідач: Щербинка В.О., заст. начальника Управління сім’ї, молоді та спорту 

15. Про затвердження Статуту Комунального закладу «Фізкультурно-оздоровчий 

комплекс» м.Покровськ Донецької області у новій редакції. 

Доповідач: Щербинка В.О., заст. начальника Управління сім’ї, молоді та спорту 

16. Про затвердження Положення Покровського міського центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» у новій редакції. 

Доповідач: Щербинка В.О., заст. начальника Управління сім’ї, молоді та спорту 

17. Про передачу повноважень щодо  визначення замовника виконання робіт. 

Доповідач: Візенков Д.В., начальник ЖКВ 

18. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Покровськводоканал» у новій редакції. 

Доповідач: Коваль С.М., директор КП «Покровськводоканал» 

19. Про передачу матеріальних цінностей. 

Доповідач: Коваль С.М., директор КП «Покровськводоканал» 

20. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна до комунальної власності. 

Доповідач: Назаров О.О., начальник КП «УМГ». 

21. Про доповнення переліку кодів виду економічної діяльності та затвердження 

Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОКРОВСЬКАВТО» 

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ у новій редакції. 

Доповідач: Свірщ С.Ю., директор КП «Покровськавто»  

22. Про затвердження передавального акту комплектуючих для систем відео 

спостереження. 

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

23. Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 17.02.2021 № 8/5-7 

«Про делегування функцій замовника». 

Доповідач: Проскуренко Д.О., начальник КП «УКБ» 

24. Про затвердження містобудівної документації щодо корегування плану 

зонування території м. Покровськ (Зонінгу). 

Доповідач: Птушко О.І., начальник відділу містобудування, архітектури та 

земельних відносин 

Земельні питання. 

Різне. 

 

Керуючий справами виконкому ради         А.Жук 


