
ПЕРЕЛІК 

рішень виконкому міської ради  

 до протоколу №19 від 21.10.2021 № 480-525 
 

 

№ 

з/п 
Назва рішення Індекс 

1 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 16.09.2021р. №430 «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та 

послугу з постачання теплової енергії для всіх 

споживачів КП «Покровськтепломережа» 

 

21.10.2021 № 480 

2 Про готовність об’єктів житлово-комунального 

господарства та соціально-культурного призначення 

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років  

 

21.10.2021 № 481 

3 Про стан роботи зі зверненнями громадян за 9 

місяців 2021 року 

21.10.2021 № 482 

4 Про виконання рішення виконавчого комітету від 

17.06.2021 № 246 «Про організацію громадських 

оплачуваних робіт для учнівської та студентської 

молоді у м. Покровську та на приєднаних територіях 

під час літніх канікул та у вільний від навчання час у 

2021 році» 

 

21.10.2021 № 483 

5 Про виконання рішення виконавчого комітету від 

17.06.2021 № 243 «Про заходи щодо організації 

оздоровлення та відпочинку дітей  м. Покровська та 

приєднаних територій у  2021 році» 

 

21.10.2021 № 484 

6 Про встановлення вартості харчування в закладах 

освіти Покровської міської ради згідно норм та 

Порядку організації харчування  

 

21.10.2021 № 485 

7 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Покровської міської ради Донецької області від 

19.08.2021 № 364 «Про реорганізацію харчування 

дітей у закладах загальної середньої освіти» 

 

21.10.2021 № 486 

8 Про  затвердження  тарифів на доставку  в морг та 

поховання померлих одиноких громадян в 

Покровській міській територіальній громаді 

 

21.10.2021 № 487 



9 Про затвердження Порядку відшкодування та 

розміру фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію, 

розпорядником якої є Покровська міська рада 

Донецької області та її виконавчі органи 

 

21.10.2021 № 488 

10 Про призначення керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації в місті Покровську 

під час проведення штабних тренувань з органами 

управління цивільного захисту місцевої ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Покровської міської 

територіальної громади 28 жовтня 2021 року 

 

21.10.2021 № 489 

11 Про затвердження нового складу робочої групи з 

підвищення рівня  оплати праці, додержання 

законодавства про працю, забезпечення податкових 

та бюджетних надходжень та платежів 

 

21.10.2021 № 490 

12 Про внесення змін  до рішення виконавчого комітету 

Покровської міської ради Донецької області  від 

27.08.2020 №284  «Про встановлення заборони 

продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 

господарювання (крім закладів ресторанного 

господарства) у нічний час доби на території міста 

Покровська» 

 

21.10.2021 № 491 

13 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 16.09.2021 № 437 «Про проведення 

конкурсу на перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування в м. 

Покровську» 

 

21.10.2021 № 492 

14 Про забезпечення безперебійної роботи 

автотранспорту при снігових заметах та ожеледиці в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

 

21.10.2021 № 493 

15 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 20.05.2021 №191 «Про затвердження переліку 

багатоквартирних будинків м.Покровська, 

м.Родинське з капітального ремонту покрівель на 

2021-2023 роки» 

 

21.10.2021 № 494 



16 Про внесення змін до складу комісії з обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню у м. 

Покровську та приєднаним територіям, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету від 20.05.2021 №195 

 

21.10.2021 № 495 

17 Про внесення змін до додатку 1 рішення виконавчого 

комітету від 18.02.2021 № 47 «Про затвердження 

нового складу постійно діючої комісії для розгляду 

питань щодо відключення споживачів від систем 

(мереж) централізованого опалення 

(теплопостачання) та постачання гарячої води та 

затвердження положення про неї» (зі змінами) 

 

21.10.2021 № 496 

18 Про внесення змін до складу громадської комісії з 

житлових питань при виконкомі міської ради,  

затвердженої рішенням виконавчого комітету від 

21.01.2021 № 18 

 

21.10.2021 № 497 

19 Про внесення змін до складу комісії з 

обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщеним особам  затвердженого 

рішенням виконавчого комітету від 21.01.2021 №19 

 

21.10.2021 № 498 

20 Про внесення змін до складу комісії з питання 

придбання квартир для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 

числа, які потребують поліпшення житлових умов, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету від 

19.08.2021 № 379  

 

21.10.2021 № 499 

21 Про житлові питання та пропозиції громадської 

комісії з житлових питань від 04.10.2021 

 

21.10.2021 № 500 

22 Про питання та пропозиції житлової комісії з обліку 

внутрішньо переміщених осіб та надання житлових 

приміщень для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб від 04.10.2021  

 

21.10.2021 № 501 

23 Про продовження строку проживання у житлових 

приміщеннях для тимчасового  проживання 

внутрішньо переміщених осіб терміном на 1 рік 

 

 

21.10.2021 № 502 



24 Про затвердження Положення про надання 

матеріальної допомоги у вигляді дров мешканцям 

Покровської міської територіальної  громади 

 

21.10.2021 № 503 

25 Про повідомну реєстрацію колективних  договорів  

та змін і доповнень до них 

21.10.2021 № 504 

26 Про надання малолітньому *****, статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

21.10.2021 № 505 

27 Про надання неповнолітній *****, статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

21.10.2021 № 506 

28 Про надання малолітній дитині *****, статусу 

дитини-сироти 

21.10.2021 № 507 

29 Про призначення  опікуна над малолітнім ***** 21.10.2021 № 508 

30 Про призначення  опікуна над малолітнім ***** 21.10.2021 № 509 

31 Про призначення  опікуна над малолітньою ***** 21.10.2021 № 510 

32 Про призначення  опікуна над малолітнім ***** 21.10.2021 № 511 

33 Про визначення місця проживання малолітньої 

дитини ***** 

21.10.2021 № 512 

34 Про збереження  права користування житловим 

приміщенням за малолітнім  ***** 

21.10.2021 № 513 

35 Про збереження  права користування житловим 

приміщенням за малолітньою  ***** 

 

21.10.2021 № 514 

36 Про збереження  права користування житловим 

приміщенням за малолітнім  ***** 

 

21.10.2021 №515 

37 Про збереження  права користування житловим 

приміщенням за малолітнім  ***** 

21.10.2021 № 516 

38 Про збереження  права користування житловим 

приміщенням за малолітнім  ***** 

21.10.2021 № 517 

39 Про збереження  права користування житловим 

приміщенням за малолітньою  ***** 

21.10.2021 № 518 

40 Про затвердження висновку служби у  справах дітей 

«Про підтвердження місця проживання дитини ***** 

для тимчасового виїзду за межі України» 

21.10.2021 № 519 

41 Про дозвіл ***** на дарування квартири, право 

користування якою має малолітня 

21.10.2021 № 520 

42 Про дозвіл ***** на дарування квартири 

малолітньому онуку 

21.10.2021 № 521 

43 Про надання дозволу *****. на укладання договору 

розподілу спадкового майна 
21.10.2021 № 522 

 

44 Про утворення міждисциплінарної команди для 

соціального захисту неповнолітнього ***** який 

перебуває у складних життєвих обставинах 

21.10.2021 № 523 

 



45 Про утворення міждисциплінарної команди для 

соціального захисту малолітнього ***** який 

перебуває у складних життєвих обставинах 

21.10.2021 № 524 

46 Про утворення міждисциплінарної команди для 

соціального захисту неповнолітньої ***** яка 

перебуває у складних життєвих обставинах 

21.10.2021 № 525 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

ради          А.Жук 


