ПЕРЕЛІК
рішень виконкому міської ради
до протоколу №23 від 16.12.2021 № 567-623
№
з/п

Назва рішення

Індекс

1

Про питання та пропозиції житлової комісії з обліку 16.12.2021 №567
внутрішньо переміщених осіб та надання житлових
приміщень для тимчасового проживання внутрішньо
переміщених осіб від 26.11.2021

2

Про закріплення території обслуговування за 16.12.2021 №568
закладами загальної середньої освіти Покровської
міської ради Донецької області

3

Про стан питного водопостачання та водовідведення 16.12.2021 №569
мешканцям м.Покровська та приєднаних територій у
2021 році

4

Про створення позаштатної постійно діючої 16.12.2021 №570
військово-лікарської комісії Покровського районного
територіального
центру
комплектування
та
соціальної підтримки на 2022 рік
Про заходи по підготовці та проведенню приписки 16.12.2021 №571
юнаків 2005 року народження до призовної дільниці
Покровського районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки
Про затвердження плану роботи виконавчих органів 16.12.2021 №572
міської ради на I квартал 2022 року

5

6

7

Про організацію та проведення прийомів громадян 16.12.2021 №573
на 2022 рік

8

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 16.12.2021 №574
міської ради від 19.08.2021 № 365 «Про затвердження
інформаційних
і
технологічних
карток
адміністративних послуг, що надаються структурними
підрозділами міської ради через Центр надання
адміністративних послуг м. Покровськ»

9

Про відмову у затверджені детального плану
забудови земельної ділянки на території м.
Покровська Аршиновій А.А.

16.12.2021 №575

10 Про відмову у затверджені детального плану 16.12.2021 №576
забудови земельної ділянки на території м.
Покровська Шеремету Є.В.
11 Про внесення на розгляд міської ради проєкту 16.12.2021 №577
рішення «Про перейменування вулиць, провулків
селища
Шевченко
Покровської
міської
територіальної громади»
12 Про переведення дачного (садового) будинку у 16.12.2021 №578
жилий будинок
13 Про затвердження заходів Програми створення 16.12.2021 №579
безбар’єрного
середовища
життєдіяльності
маломобільної групи населення у Покровській
міській територіальній громаді на 2022 рік
14 Про затвердження нового складу координаційної 16.12.2021 №580
ради по транспорту та безпеці дорожнього руху на
території
Покровської
міської
об’єднаної
територіальної громади
15 Про внесення змін до складу координаційної ради з 16.12.2021 №581
питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного
розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та
протидії домашньому насильству та насильству за
ознакою статі, затвердженого рішенням виконавчого
комітету міської ради від 17.06.2021 №248
16 Про житлові питання та пропозиції громадської
комісії з житлових питань від 29.11.2021

16.12.2021 №582

17 Про включення квартир до числа службових жилих
приміщень

16.12.2021 №583

18 Про надання службового жилого приміщення

16.12.2021 №584

19 Про затвердження складу постійно діючої комісії з 16.12.2021 №585
обстеження зелених насаджень, що підлягають
видаленню на території Покровської міської
територіальної громади та Положення про порядок
видалення зелених насаджень на території
Покровської міської територіальної громади

20 Про
затвердження
переліку
прибирання 16.12.2021 №586
несанкціонованих сміттєзвалищ на 2022-2023 р
21 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 16.12.2021 №587
від 14.04.2021 №134 «Про затвердження переліку
вулиць для відсипання доменним шлаком на 20212023 р.»
22 Про затвердження нового складу постійно діючої 16.12.2021 №588
комісії з питань поводження з безхазяйними
відходами у м. Покровськ та приєднаних територіях
23 Про затвердження бланків з оформлення матеріалів 16.12.2021 №589
про адміністративні правопорушення
посадовими особами сектору підприємництва
24 Про повідомну реєстрацію колективних договорів
та змін і доповнень до них

16.12.2021 №590

25 Про влаштування до психоневрологічного інтернату 16.12.2021 №591
недієздатного *****
26 Про надання згоди на частковий демонтаж об’єкта 16.12.2021 №592
незавершеного будівництва за адресою Донецька
обл., м.Покровськ, м-н Лазурний, 67а «Амбулаторія
№ 9 Комунального підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Покровської міської
ради Донецької області»
27 Про затвердження Протоколу № 5 від 15.12.2021 16.12.2021 №593
року засідання комісії з питань формування
пропозицій стосовно потреби щодо спрямування
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на проекті, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших
форм виховання, наближених до сімейних,
підтримки малих групових будинків, забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування , осіб з їх числа
28 Про звільнення Мартиненко Н.А. від здійснення 16.12.2021 №594
повноважень опікуна над малолітнім *****
29 Про звільнення ***** від здійснення повноважень 16.12.2021 №595

опікуна над малолітньою *****
30 Про звільнення ***** від здійснення повноважень 16.12.2021 №596
опікуна над малолітньою *****
31 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 16.12.2021 №597
міської ради від 15.08.2018 № 287 «Про призначення
опікуна над малолітньою *****
32 Про надання малолітній *****, статусу дитини- 16.12.2021 №598
сироти
33 Про визначення місця проживання малолітньої 16.12.2021 №599
дитини *****
34 Про визначення місця проживання малолітньої 16.12.2021 №600
дитини *****
35 Про надання малолітньому ***** статусу дитини, 16.12.2021 №601
яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів
36 Про надання малолітній *****, статусу дитини, яка 16.12.2021 №602
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів
37 Про надання малолітньому *****., статусу дитини, 16.12.2021 №603
яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів
38 Про надання малолітньому *****., статусу дитини, 16.12.2021 №604
яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів
39 Про згоду на зняття з реєстрації місця проживання 16.12.2021 №605
дитини та на реєстрацію місця проживання дитини,
яка перебуває під опікою
40 Про дозвіл ***** на продаж будинку, право 16.12.2021 №606
користування яким мають малолітні
41 Про дозвіл ***** на дарування ½ частини квартири 16.12.2021 №607
малолітньому сину

42 Про дозвіл ***** на дарування по ¼ частини 16.12.2021 №608
квартири,
право
користування
якими
має
неповнолітній
43 Про дозвіл ***** на дарування будинку та земельної 16.12.2021 №609
ділянки, право користування якими має малолітня
44 Про дозвіл *****, на дарування по ¼ частині 16.12.2021 №610
квартири, право користування якими мають
малолітні
45 Про дозвіл *****
неповнолітньому сину

на

дарування

квартири 16.12.2021 №611

46 Про дозвіл ***** на дарування ¼ частини, ***** на 16.12.2021 №612
дарування ½ частини квартири, право користування
якими мають діти
47 Про дозвіл ***** на дарування ½ частини будинку та 16.12.2021 №613
земельної ділянки, право користування якою мають
діти
48 Про дозвіл ***** на продаж ¼ частини, ***** на 16.12.2021 №614
продаж ½ частини будинку, право користування
якими мають малолітні та ***** на продаж ¼
частини будинку твід і мені малолітнього
49 Про дозвіл ***** на дарування по 1/3 частині 16.12.2021 №615
квартири, право користування якими мають діти
50 Про утворення міждисциплінарної команди для 16.12.2021 №616
соціального захисту малолітнього ***** який
перебуває у складних життєвих обставинах
51 Про утворення міждисциплінарної команди для 16.12.2021 №617
соціального захисту малолітнього ***** який
перебуває у складних життєвих обставинах
52 Про утворення міждисциплінарної команди для 16.12.2021 №618
соціального захисту малолітнього ***** який
перебуває у складних життєвих обставинах
53 Про утворення міждисциплінарної команди для 16.12.2021 №619

соціального захисту малолітнього *****
перебуває у складних життєвих обставинах

який

54 Про утворення міждисциплінарної команди для 16.12.2021 №620
соціального захисту малолітнього ***** який
перебуває у складних життєвих обставинах
55 Про утворення міждисциплінарної команди для 16.12.2021 №621
соціального захисту малолітнього ***** який
перебуває у складних життєвих обставинах
56 Про утворення міждисциплінарної команди для 16.12.2021 №622
соціального захисту малолітньої ***** який
перебуває у складних життєвих обставинах
57 Про утворення міждисциплінарної команди для 16.12.2021 №623
соціального захисту малолітнього ***** який
перебуває у складних життєвих обставинах

Керуючий справами виконкому
ради

А.Жук

