
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від  07.07.2021 № 324рг               
        м. Покровськ 

 

 

Про скликання чергової дванадцятої 

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  07 липня 2021 року. 

2. Провести засідання постійних комісій міської ради                                    з 

12.07.2021 року. 

3. Провести Депутатський день 19 липня 2021 року. 

4. Пленарне засідання міської ради розпочати 21 липня 2021 року о 10.00 

годині в сесійній залі міської ради. 

5. Винести на розгляд сесії питання згідно додатку. 

 

 

Міський голова        Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від _________________№ ________ 
 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

чергової дванадцятої сесії  міської  ради 8 скликання 

 

Дата проведення сесії -  21.07.2021;  

Час проведення – 10.00;  

Місце проведення – сесійна зала (4 поверх) 

1. Про дострокове припинення повноважень депутата Покровської міської ради              

8 скликання Єсєбуа М.Т. 

Доповідач: Іваньо Н.В., секретар 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., директор 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., директор Департаменту фінансово-економічної  

політики та управління активами міської ради 

4. Про внесення доповнень до рішення  від 16.06.2021 № 8/10-3 «Про  затвердження 

Переліків об’єктів  комунального майна територіальної  громади          м. Покровська 

для передачі  майна в оренду у новій редакції». 

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

політики та управління активами міської ради 

5. Про внесення змін до рішення міської ради  від 17.03.2021 №8/7-7 «Про деякі  

питання оренди комунального майна Покровської міської ради». 

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

політики та управління активами міської ради 

6. Про внесення змін у додаток до рішення Покровської міської ради від 21.02.2020 

року №7/74-5 «Про затвердження списку присяжних для Красноармійського 

міськрайонного суду Донецької області на період 2020-2023 роки» 

Доповідач: Пишна В.Г., начальник відділу юридичного забезпечення діяльності міської 

ради та її виконавчих органів  

7. Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг 

м.Покровськ та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг 

м.Покровськ у новій редакції 

Доповідач: Скакун І.М., в.о. начальника ЦНАП 



8. Про затвердження переліку  адміністративних послуг, що надаються через Центр 

надання адміністративних послуг м. Покровськ. 

Доповідач: Скакун І.М.,, в.о. начальника ЦНАП 

9. Про внесення змін та доповнень до Переліку окремих завдань адміністратора, 

пов’язаних з наданням адміністративних послуг, затверджених рішенням міської ради 

від 21.04.2021 № 8/8-11. 

Доповідач: Скакун І.М., в.о. начальника ЦНАП 

10.  Про відзнаки Покровської міської ради. 

Доповідач: Маслова А.К., начальник відділу з організаційної роботи 

11. Про внесення змін до штатної чисельності Комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Покровської міської ради Донецької області. 

Доповідач: Гнатенко Н.А., начальник відділу освіти  

12. Про затвердження програми «Організація  харчування дітей у закладах освіти 

Покровської міської ради Донецької області  у 2022-2027 роки»   

Доповідач: Гнатенко Н.А., начальник відділу освіти  

13. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» у новій редакції 

Доповідач: Бородін Ю.В., в.о. генерального директора КНП «Покровська клінічна 

ЛІЛ»  

14. Про оголошення конкурсу на зайняття  посади директора КНП «Покровська 

міської лікарня» Покровської міської ради Донецької області» 

Доповідач: Овчаренко О.О., начальник відділу охорони здоров’я 

15. Про придбання та передачу подарункових наборів громадським організаціям 

соціальної спрямованості. 

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН  

16. Про затвердження Положення про сектор підприємництва. 

Доповідач: Колобова Є.В., головний спеціаліст сектору підприємництва                  

17. Про затвердження Положення про відділ промисловості та АПК. 

Доповідач:  Ієвлєв Є., начальник відділу промисловості та АПК 

18. Про передачу нерухомого майна. 

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

19. Про визнання комунальною власністю Покровської міської територіальної 

громади в особі Покровської міської ради будівель (нежитлових приміщень), що 

перебувають на балансі Покровської міської ради. 

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

20. Про внесення змін до Програми розвитку органів самоорганізації населення  

Покровської міської ради  на 2021-2026 роки, затвердженого  рішенням міської ради  

від 17.03.2021 №8/7-24. 

Доповідач: Ухова М.О., заступник начальника ККСН 

21. Про передачу майна з балансу КП «Муніципальна служба правопорядку» 

Покровської міської ради 

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

22. Про затвердження граничної чисельності працівників КП «Муніципальна служба 

правопорядку» Покровської міської ради Донецької області 

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



23. Про затвердження   Статуту комунального підприємства «Покровськводоканал» у 

новій редакції 

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

24. Про надання дозволу на передачу  в користування  автомобіля на умовах оренди 

Доповідач: Батенко М.В., директор КП «Покровськтепломережа» 

25. Про внесення змін у додаток  до рішення міської ради від 21.04.2021 № 8/8-24 

«Про делегування функцій замовника». 

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

26. Про делегування функцій замовника. 

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

27. Про розробку детального плану території для будівництва та обслуговування 

базової станції стільникового зв’язку за адресою: Донецька область, Покровський 

район, с. Даченське, вул. Миру, район нежитлової будівлі №85, ПрАТ «ВФ України» 

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

земельних відносин 

Земельні питання. 

Різне. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради         А.Жук 

 


