
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                        

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

      РІШЕННЯ 
 

 

від_13.05.2022_ №__124__ 
             м.Покровськ 
 

 

Про передавання плит під плитоноску 

Розглянувши лист командира добровольчого формування              

Покровської територіальної громади «Покровськ №1» Кірсанова М.В                  

№ 0112804р. щодо надання плит під плитоноску, з метою виконання завдань 

територіальної оборони у межах Покровської міської територіальної громади 

та належної організації  спільних заходів державних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, командування 

військових частин сил територіальної оборони Збройних Сил України, 

добровольчих формувань Покровської міської територіальної громади по 

забезпеченню заходів, пов’язаних з ефективною реалізацією державної 

політики з питань організації військової служби, військового обов’язку і 

оборони на території Покровської міської територіальної громади, відповідно 

до Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про оборону 

України», «Про основи національного спротиву», Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 64/2022, 

керуючись ст.ст. 40,59,73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (із змінами),  виконавчий комітет міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Фінансово-господарському відділу Покровської міської ради 

(Могильчак) здійснити передачу плит під плитоноску у кількості 100 штук 

109 батальйону територіальної оборони Збройних Сил України (в/ч А7275) 

Гончаренко Е.А. для забезпечення функціонування добровольчого 

формування Покровської міської територіальної громади «Покровськ №1» 

(Кірсанов М.В.), яке знаходиться  під її керуванням. 

 2.  Координацію щодо виконання цього рішення покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради              

Шабельника М.М., контроль - покласти на міського голову. 

 

Міський голова       Руслан ТРЕБУШКІН 



 

 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення виконавчого комітету 

Покровської міської ради Донецької області 

 

 

Про передавання плит  під плитоноску 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Відділом з питань безпеки, запобігання та виявлення корупції 

 

 

Начальник відділу                            І. Телесова 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                М.Шабельник 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                О.Добровольський 

 

 

Керуючий справами виконкому   

міської ради                      А.Жук 

 

 

Начальник відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів                             В.Пишна 

 

 

Начальник фінансово-господарського відділу 

міської ради                                                                                          О.Могильчак 

 

 

В.о.начальника відділу з  

документообігу міської ради                  О.Жихарєва 

    

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконкому «Про передавання плит під плитоноску»  

 

Враховуючи   лист    командира    добровольчого  формування  

Кірсанова М.В. щодо надання плит під плитоноску, з метою виконання 

завдань територіальної оборони у межах Покровської міської територіальної 

громади та належної організації  спільних заходів державних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, командування 

військових частин сил територіальної оборони Збройних Сил України, 

добровольчих формувань Покровської міської територіальної громади по 

забезпеченню заходів, пов’язаних з ефективною реалізацією державної 

політики з питань організації військової служби, військового обов’язку і 

оборони на території Покровської міської територіальної громади, відповідно 

до Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про оборону 

України», «Про основи національного спротиву», Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 64/2022, 

керуючись ст.ст. 40,59,73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (із змінами) виникла необхідність в 

прийнятті рішення виконкому «Про передавання плит під плитоноску». 
 

 

Начальник відділу з питань безпеки,  

запобігання та виявлення корупції      І. Телесова 

 

 


