
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від  _01.09.2021_№ __425рг___ 

              м. Покровськ 

 

 

Про скликання чергової п’ятнадцятої 

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  01 вересня 2021 року. 

2. Провести засідання постійних комісій міської ради                                    

з 06.09.2021 року. 

3. Провести Депутатський день 13 вересня 2021 року. 

4. Пленарне засідання міської ради розпочати 15 вересня 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  _01.09.2021_№ __425рг___ 
 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

чергової п’ятнадцятої сесії  міської  ради 8 скликання 

 

Дата проведення сесії -  15.09.2021;  

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 Наталія Вікторівна, секретар міської ради 

2. Про дострокове припинення  повноважень депутата Покровської міської ради                    

8 скликання Попова А.В. 

Доповідач: Іваньо Наталія Вікторівна, секретар міської ради 

3. 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 Олександр Олександрович, директор Департаменту фінансово-

економічної  політики та управління активами міської ради 

4. 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 Олександр Олександрович, директор Департаменту фінансово-

економічної  політики та управління активами міської ради 

5. Про затвердження прогнозу бюджету Покровської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки. 

Доповідач: Добровольський Олександр Олександрович, директор Департаменту фінансово-

економічної  політики та управління активами міської ради 

6. Про припинення діяльності Житлово-комунального відділу Родинської міської ради 

Донецької області, шляхом ліквідації. 

Доповідач: Могильчак Оксана Юріївна, начальник фінансово-господарського відділу 

7. Про призупинення освітнього процесу шкільного підрозділу Новоєлизаветівського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Покровської 

міської ради Донецької області. 

Доповідач: Воротинцева Любов Іванівна, в.о. начальника відділу освіти  

8. Про затвердження Програми протипожежного захисту на об’єктах охорони здоров’я з 

масовим перебуванням людей на 2021-2022 роки. 

Доповідач: Бурковська Ірина Вікторівна, в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

9. Про закріплення на праві  оперативного управління  нерухомого майна, що складається з  

нежитлової будівлі по вул. Руднєва,73а 

Доповідач: Бородін Юрій Васильович, в.о. головного директора КНП «ПКЛІЛ» 

10. Про прийняття витрат та документації по об’єкту «Будівництво приміщення для 

розміщення амбулаторії №7 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ, розташованого за адресою: 

Донецька область, м. Покровськ вул. О. Невського, буд.1» 

Доповідач:  Проскуренко Данил Олексійович, начальник КП «УКС» 

11. Про делегування замовника. 

Доповідач:  Проскуренко Данил Олексійович, начальник КП «УКС» 



12. Про встановлення Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання 

тиші в громадських місцях Покровської міської територіальної громади. 

Доповідач:  Візенков Дмитро Валерійович, начальник ЖКВ 

13. Про передачу повноважень щодо визначення замовника виконання робіт. 

Доповідач:  Візенков Дмитро Валерійович, начальник ЖКВ 

14. Про передачу основних засобів і матеріалів. 

Доповідач:  Візенков Дмитро Валерійович, начальник ЖКВ 

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.06.2021 №8/10-19 «Про передачу 

основних засобів, матеріалів і витрат». 

Доповідач:  Візенков Дмитро Валерійович, начальник ЖКВ 

16. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 21.04.2021 №8/8-27 «Про 

передачу основних засобів» 

Доповідач:  Назаров Олег Олексійович, начальник КП «УМГ» 

17. Про передачу основних засобів 

Доповідач:  Назаров Олег Олексійович, начальник КП «УМГ» 

18. Про прийняття до комунальної власності Покровської міської територіальної громади 

транспортного засобу 

Доповідач:  Назаров Олег Олексійович, начальник КП «УМГ» 

19. Про затвердження «Детального плану території земельної ділянки для будівництва 

житлових будинків та господарських будівель та споруд по вул. Сагайдачного та пров. 

Східний с. Гнатівка, Покровського району, Донецької області». 

Доповідач:  Птушко Олена Іллівна, начальник відділу містобудування, архітектури та 

земельних відносин 

Земельні питання. 
Доповідач: Добровольський Олександр Олександрович, директор Департаменту фінансово-

економічної  політики та управління активами міської ради  

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ БІЛЬШІСТТЮ ГОЛОСІВ 
1. Про затвердження технічної документації  з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення ПрАТ "ШУ" ПОКРОВСЬКЕ" для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані  

з користуванням надрами на території Лисівської сільської ради Покровського району Донецької 

області (за межами населених пунктів) 

2. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 

цільове призначення якої змінюється з земель для ведення особистого селянського господарства 

в землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами ПрАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ"  на 

території Покровської міської територіальної громади Покровського району Донецької області 

(Лисівської сільської ради) за межами населених пунктів. 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 2/3 ГОЛОСІВ   
3. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Браславець 

Денису Сергійовичу   для ведення індивідуального садівництва у власність на території  СТ 

"Железнодорожник", ділянка № 201  у м. Покровськ Донецької області. 

4. Про передачу у власність земельної ділянки гр. Ткаченко Тамарі Сергіївні для ведення 

індивідуального садівництва на території СТ "Зеленівське", ділянка № 51 м. Покровськ 

Донецької області 

5. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бовкун Оксані 

Миколаївні для ведення індивідуального садівництва у власність на території СТ 

"Железнодорожник", ділянка № 363 у м. Покровськ 

6. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Яворській Оксані 

Володимирівні для ведення індивідуального садівництва у власність на території СТ "Дружба", 

ділянка № 35 м. Покровськ Донецької області 



7. Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення у власність гр. Черкашину 

Олександру Олександровичу земельної ділянки для індивідуального садівництва по провул. Гагаріна 

с. Гришине Покровської міської територіальної громади Покровського району Донецької області  

8. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

Гладишеву Олексію Анатолійовичу для будівництва індивідуального гаражу вздовж автодороги 

від м-н Южний до вул. Київська у м. Покровськ Донецької області. 

9. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Ситнику 

Євгену Сергійовичу для будівництва індивідуального гаражу вздовж автодороги від м-н Южний 

до вул. Київська у м. Покровськ Донецької області. 

10. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Шишку 

Костянтину Анатолійовичу для будівництва індивідуального гаражу по вул. Ювілейна вздовж 

автодороги від м-н Южний до вул. Київська у  м. Покровськ Донецької області. 

11. Про передачу у власність Левицькому Сергію Вікторовичу земельної ділянки                                  

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

проектного кварталу 1-17  у м. Покровськ Донецької області 

12. Про передачу у власність Костирі Сергію Анатолійовичу земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території кварталу 

садибної забудови в районі ГК "Южний", ділянка № 84  м. Покровськ  Донецької області 

13. Про передачу у власність Кривоносу Олексію Юрійовичу земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі м-на 1-17, ділянка 

№ 68 у м. Покровськ Донецької області 

14. Про передачу у власність Угнівенко Дмитру Васильовичу земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території кварталу 

садибної забудови в районі ГК "Южний", ділянка № 77 м. Покровськ  Донецької області 

15. Про передачу у власність  гр. Круголю Станіславу Анатолійовичу  земельної ділянки для 

будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в межах 

кварталу садибної забудови в районі мрн. 1-17, ділянка № 37 у м. Покровськ  Донецької області 

16. Про передачу у власність  Прутському Миколі Івановичу земельної ділянки для будівництва  і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по  вул. Мічуріна, 37 у м. 

Покровськ  Донецької області 

17. Про передачу у власність Папаїці Надії Миколаївні земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по  вул. Осіння, 32   у м. 

Покровськ  Донецької області 

18. Про відмову затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

у власність   Швайко Олександру Олександровичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Степана Бовкуна, в 

районі гуртожитку у м. Покровськ  Донецької області 
19. Про передачу у власність гр.  Орденарцевій Ганні Луківні земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Дачна,7 м. 

Покровськ  Донецької області 

20. Про передачу у власність  Червінчак Тетяні Володимирівні земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд розміщеної в с. Гнатівка, 

пров. Леонова Покровського району Донецької області 

21. Про передачу земельної ділянки  гр. Бові Євгену Вікторовичу для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Центральна с.Новотроїцьке 

Покровського району Донецької області та передачу у власність земельної ділянки 

22. Про передачу у власність Балковому Дмитру Олександровичу земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Спортивна, 20 

сел. Котлине, Покровського району Донецької області 

23. Про передачу у власність Міщенко Тетяні Володимирівні земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сел. Котлине 

Покровського району Донецької області 



24. Про передачу у власність  Москалець Івану Олексійовичу земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території сел. Котлине 

Покровського району Донецької області 

25. Про передачу у власність  Кобець Миколі Миколайовичу земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території   сел. Котлине 

Покровського району Донецької області 

26. Про передачу у власність  Шевченко Володимиру Олександровичу земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  на території сел. Котлине, Покровського району Донецької області 

27. Про передачу у власність  Бессонову Володимиру Володимировичу земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

сел. Котлине Покровського району Донецької області 

28. Про передачу у власність  Нечай Роману Олександровичу земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   на території  сел. 

Котлине, Покровського району Донецької області 

29. Про передачу у власність  гр. Варченку Віктору Миколайовичу земельної ділянки                       

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. 

Шахтна,15 сел. Котлине, Покровського району Донецької області 

30. Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення у власність                               

гр. Бабенку Олександру Станіславовичу  земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів  Покровської міської територіальної громади 

Покровського району Донецької області (Новоєлизаветівська сільська рада) 

31. Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення у власність гр. Крамар Марії 

Михайлівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на території  с. 

Українка Покровського району 

32. Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення у власність гр. Кабанець 

Валентину Євгеновичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на 

території  с. Зелене Покровського району Донецької області  

33. Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення у власність гр. Фоменку 

Миколі Анатолійовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на 

території  с. Звірове Покровського району  

34. Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення у власність гр. Теліпайло 

Ніні Миколаївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на 

території с.Новоандріївка Покровського району 

35.  Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення у власність гр. Петрухіну 

Валерію Олексійовичу  земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 

межами населених пунктів  Покровської міської територіальної громади (Новотроїцька сільська 

рада) 

36. Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення у власність гр. Головко Олені 

Геннадіївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на території 

селища Котлярівка Покровського району 

37.  Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення у власність                               

гр. Коврижку Віталію Валерійовичу  земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів  Покровської міської територіальної громади 

Покровського району Донецької області (Срібненська сільська рада) 

38. Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення у власність гр. Масюку 

Євгену Григоровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на 

території сел. Котлине Покровського району 

39. Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення у власність                               

гр. Уварову Віталію Григоровичу  земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів  Покровської міської територіальної громади 

Покровського району Донецької області (Срібненська сільська рада) 

40. Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення у власність гр. Фішину 

Геннадію Геннадійовичу  земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 



межами населених пунктів  Покровської міської територіальної громади Покровського району 

Донецької області (Першотравнева сільська рада) 

41. Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення у власність гр. Жмутському 

Дмитру Володимировичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на 

території с. Гришине Покровського району 

42. Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність гр. Лигач Роману Івановичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд між будинками 76 та 78 по вул. Садова  в с. Зелене 

Покровського району Донецької області 

43. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) та для ведення 

особистого селянського господарства на території сільських та селищних населених пунктів 

Покровської міської територіальної громади Покровського району  Донецької області 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради           А.Жук 

 


