
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від  17.12.2021 № 627 рг 

              м. Покровськ 

 

 

Про скликання позачергової двадцять 

другої 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  20 грудня 2021 року. 

2. Провести Депутатський день 22 грудня 2021 року о 15.00  годині в 

актовому залі ЦТД (вул. Поштова, 13). 

3. Пленарне засідання міської ради розпочати 23 грудня 2021 року о 15.00 

годині в актовому залі ЦТД (вул. Поштова, 13). 

4. Винести на розгляд сесії питання згідно додатку. 

 

 

 

В.о. міського голови             Н.Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від  17.12.2021 № 627 рг 
 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

позачергової дванадцять другої сесії  міської  ради 8 скликання 

 
Дата проведення сесії -  23.12.2021;  

Час проведення – 15.00;  

Місце проведення – актова зала ЦТД (Поштова, 13) 
 

1. Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідач: Добровольський Олександр Олександрович, директор Департаменту фінансово-

економічної  політики та управління активами міської ради 
 

2. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Покровської міської 

територіальної громади донецької області на 2022 рік. 

Доповідач: Добровольський Олександр Олександрович, директор Департаменту фінансово-

економічної  політики та управління активами міської ради 
 

3. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/2-1 «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 Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Покровської 

міської територіальної громади. 

Доповідач: Добровольський Олександр Олександрович, директор Департаменту фінансово-

економічної  політики та управління активами міської ради 
 

6. Про визначення опорного закладу загальної середньої освіти Покровської міської ради 

Донецької області. 

Доповідач: Воротинцева Любов Іванівна, начальник відділу освіти  
 

7. Про затвердження Комплексної програми «Доброзичлива медицина» Покровської  

міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

Доповідач: Овчаренко Олександр Олександрович, начальник відділу охорони здоров’я 
 

8. 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 Наталія Анатоліївна, начальник служби персоналу 
 

9. Про оплату праці. 

Доповідач: Могильчак Оксана Юріївна, начальник фінансово-господарського відділу 
 

10. Про оплату праці старост. 

Доповідач: Могильчак Оксана Юріївна, начальник фінансово-господарського відділу 
 



11. Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату  Покровської 

міської ради Покровського району Донецької області та її виконавчих органів  

Доповідач: Могильчак Оксана Юріївна, начальник фінансово-господарського відділу 
 

12. Про прийняття мультифункціональних спортивних майданчиків у власність 

Покровської міської територіальної громади 

Доповідач: Щербинка Віталій Олександрович, начальник Управління сім’ї молоді та спорту 
 

13. Про план роботи міської ради на перше півріччя 2022 року. 

Доповідач: Іваньо Наталія Вікторівна, секретар міської ради 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради         А.Жук 

 


