
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від 12.05.2022 № 217рг 
       м. Покровськ 

 

 

Про скликання позачергової двадцять  

дев’ятої сесії міської ради 8 скликання 

 

 

 

 На підставі мотиваційного службового листа від 12.05.2022 № 100 від  

Департаменту фінансово-економічної  політики та управління активами міської 

ради, у період дії в Україні правового режиму воєнного стану, запровадженого 

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженого 

Законом України від 24 лютого 2022 року №2102–IX, ураховуючи вимоги 

Закону України «Про правовий режим воєнного стану», відповідно до Закону 

України від 17.03.2020 №530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», керуючись п.8 ч.4 ст.42, п.11
1
 розділу V, 

статей 59,73, «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 

21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), - 

 

1. Розпочати роботу сесії міської ради з 16 травня 2022 року. 

2. Пленарне засідання міської ради розпочати 18 травня 2022 року               

о 13.00 годині в режимі відео конференції. 

3. Винести на розгляд сесії питання згідно додатку. 

 

 

Міський голова        Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АРКУШ 

погодження до проекту розпорядження 

Покровського міського голови 

 

 
Про скликання позачергової дев’ятої восьмої 

сесії міської ради 8 скликання 

 

 

 

 
ПІДГОТОВЛЕНИЙ   

 

В.о.начальника  відділу забезпечення  

діяльності міської ради                      О.Прокопенкова 

 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Секретар міської ради             Н.Іваньо 

 

 

Керуючи справами  

виконкому ради                  А.Жук 

 

 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради  

та її виконавчих органів                           В.Пишна  

     

 

 

 

Начальник відділу документообігу 

міської ради                                Г.Борисова       

   

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 12.05.2022 №217рг 

       

 

 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ  

позачергової двадцять дев’ятої сесії  міської  ради 8 скликання 

 

Дата проведення сесії -  18.05.2022;  

Час проведення – 13.00;  

Місце проведення – режим відео конференції 

 

1. Про схвалення заяви про засудження військової агресії Російської Федерації проти 

України, про визнання дій російської армії в Україні геноцидом українського народу та 

підтримку територіальної цілісності і незалежності України.  

Доповідач: Іваньо Наталія Вікторівна, секретар міської ради. 

 

2. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.12.2021 № 8/22-12 

«Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2022 рік». 

Доповідач: Порецька Юлія Миколаївна, директор Департаменту фінансово-

економічної  політики та управління активами міської ради. 

 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 8/22-13 «Про Програму 

економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади 

Донецької області на 2022 рік». 

Доповідач: Порецька Юлія Миколаївна, директор Департаменту фінансово-

економічної  політики та управління активами міської ради. 

 

4. Про передачу КП «Покровськтепломережа» в користування на умовах оренди 

легкового автомобіля. 

Доповідач: Порецька Юлія Миколаївна, директор Департаменту фінансово-

економічної  політики та управління активами міської ради. 

 

5. Про передачу майна з балансу Управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької області. 

Доповідач: Бонзюх Ірина Павлівна, начальник УСЗН. 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради                                 А.Жук 

 


