
ПЕРЕЛІК 

рішень виконкому міської ради  

 до протоколу №18 від 25.08.2022 № 174-200 
 

 

№ 

з/п 
Назва рішення Індекс 

1 Про стан виконавської дисципліни у виконавчих 

органах Покровської міської ради  за І півріччя 2022 

року 

 

25.08.2022 № 174 

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»  

 

25.08.2022 № 175 

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» 

 

25.08.2022 № 176 

4 Про організацію освітнього процесу в закладах 

освіти Покровської міської ради  Донецької області 

 

25.08.2022 № 177 

5 Про внесення змін до Комплексної програми 

«Доброзичлива медицина» Покровської міської 

територіальної громадина 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 

№8/22-7 

 

25.08.2022 № 178 

6 Про затвердження нового складу міської комісії з 

питань  техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій та Положення про неї 

 

25.08.2022 № 179 

7 Про створення технічної комісії для обстеження 

будівель та споруд, які потребують відновлення або 

встановлення факту непридатності до проживання 

 

25.08.2022 № 180 

8 Про внесення  змін до  Інструкції з діловодства в 

Покровській міській раді  Донецької області, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету від 

25.02.2019 № 40 

 

25.08.2022 № 181 



9 Про передачу майна з балансу відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 

Покровської міської ради Донецької області 

25.08.2022 № 182 

10 Про внесення доповнення до рішення виконкому від 

26.07.2022 № 160 «Про затвердження Порядку 

проведення безоплатного поховання осіб 

Покровської міської територіальної громади, які 

загинули (померли) внаслідок збройного конфлікту 

після вторгнення росії в Україну” 

 

25.08.2022 № 183 

11 Про затвердження складу постійно діючої комісії з 

обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню у полезахисних лісосмугах, на 

прибудинкових територіях, в місцях житлової 

забудови, розташування об’єктів комунальних 

підприємств і структурних підрозділів міської ради 

на території Покровської міської територіальної 

громади та Положення про порядок видалення 

зелених насаджень у полезахисних лісосмугах, на 

прибудинкових територіях, в місцях житлової 

забудови, розташування об’єктів комунальних 

підприємств і структурних підрозділів міської ради 

на території Покровської міської територіальної 

громади 

 

25.08.2022 № 184 

12 Про надання дозволу на видалення дерев 

 

25.08.2022 № 185 

13 Про питання та пропозиції житлової комісії з обліку 

внутрішньо переміщених осіб та надання житлових 

приміщень для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб від 15.08.2022  

 

25.08.2022 № 186 

14 Про житлові питання та пропозиції громадської 

комісії з житлових питань від 15.08.2022 

 

25.08.2022 № 187 

15 Про внесення  змін до рішення  міської ради від 

12.08.2022 № 171 «Про затвердження Положення про 

надання допомоги у вигляді дров на період дії 

воєнного стану окремим категоріям громадян 

Покровської міської територіальної громади». 

 

25.08.2022 № 188 

16 Про повідомну реєстрацію колективних  договорів  25.08.2022 № 189 



та змін і доповнень до них 

17 Про внесення змін до додатку рішення виконкому 

від 20.01.2022 № 21 «Про затвердження заходів щодо 

соціального захисту громадян в Покровській міській 

територіальній громаді на 2022 рік» 

 

25.08.2022 № 190 

18 Про затвердження Порядку надання одноразової 

матеріальної допомоги до Міжнародного дня людей 

похилого віку - громадянам старше 90 років та до 

Міжнародного дня людей з інвалідністю - особам з 

інвалідністю І групи за рахунок коштів Покровської 

міської територіальної громади 

 

25.08.2022 № 191 

19 Про реєстрацію транспортного засобу 25.08.2022 № 192 

20 Про звільнення служби у справах дітей Покровської 

міської ради Донецької області від сплати 

державного мита при зверненні до органів державної 

реєстрації актів цивільного стану на 2022 рік  

 

25.08.2022 № 193 

21 Про звільнення *** від здійснення повноважень 

опікуна над малолітньою *** 

 

25.08.2022 № 194 

22 Про призначення опікуна над малолітньою *** року 

народження 

25.08.2022 № 195 

23 Про  тимчасове  влаштування  до  державного 

закладу  на  повне  державне  забезпечення 

малолітнього *** року народження 

 

25.08.2022 № 196 

24 Про  тимчасове  влаштування  до  державного 

закладу  на  повне  державне  забезпечення 

малолітньої *** року народження 

 

25.08.2022 № 197 

25 Про влаштування неповнолітнього *** року 

народження, до Відокремленого структурного 

підрозділу «Івано-Франківського фахового 

коледжу фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту 

України» на повне державне забезпечення 

 

25.08.2022 № 198 

26 Про вибуття дитини-вихованки *** року 

народження, з дитячого будинку сімейного типу 

*** 

 

25.08.2022 № 199 

27 Про визначення місця проживання  малолітньої дитини 25.08.2022 № 200 



***2021 року народження  

 

28 Про призначення піклувальника над неповнолітнім 

*** року народження 

25.08.2022 № 201 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

ради          А.Жук 


