
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від  24.06.2019  №370рг 

          м. Покровськ 

 

 

 

Про перенесення чергової шістдесят сьомої  

сесії міської ради 7 скликання 

 

 

 

 

         У зв’язку із службовою необхідністю, на підставі статей 42, 46, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,- 

 

Перенести пленарне засідання міської ради на 26 червня 2019 року о 

13.00 годині в сесійній залі міської ради. 

 

 

 

 Міський голова                                 Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 24.06.2019  №370рг 

 
ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

чергової шістдесят сьомої сесії  міської  ради 7 скликання 
 

1. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № 

7/62-1 «Про міський бюджет на 2019 рік».  

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/62-2 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік». 

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

3. Про затвердження Бюджетного Регламенту.  

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

4. Про надання пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 2020 рік. 

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2018 № 7/52-3 «Про 

затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Покровськ». 

Доповідач: Каюн М.Б., начальник відділу економічного аналізу та прогнозу  

6. Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 24.02.2017 року № 

7/30-17 «Про затвердження списку присяжних для  Красноармійського міського суду 

Донецької області». 

Доповідач: Смаль О.П., начальник юридичного відділу 

7. Про затвердження положення про електронні консультації вмісті Покровськ. 

Доповідач: Прозоров О.В., начальник відділу з питань інформаційної та 

внутрішньої політики  

8. Про затвердження передавального акту.  

 Доповідач: Пилипець В.А., в.о. головного лікаря Покровської ЦРБ 

9. Про затвердження передавального акту  Комунального лікувально-

профілактичного  закладу «Покровська міська лікарня» у новій редакції. 

Доповідач:Кондибко Н.І., в.о. головного лікаря КЛПЗ «Покровська міська лікарня» 

10. Про внесення змін до рішення від 16.02.2018 №7/51-25 Програми 

енергозбереження (підвищення енергоефективності) для одиноких, 

непрацездатних, малозахищених верств населення та осіб з інвалідністю, які 

пересуваються на візках. 

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН  

11. Про внесення змін до складу комісій. 

Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН  

12. Про передачу майна та основних засобів з балансу відділу культури, 

туризму та  охорони культурної  спадщини  міської ради  

Доповідач: Тумасова К.Л., в.о. начальника відділу культури 



13. Про передачу матеріалів.  

Доповідач:Юзипович О.В., начальник ЖКВ 

14. Про затвердження   Статуту комунального підприємства 

«Покровськводоканал» у новій редакції.  

Доповідач: Хижняк В.О., директор КП «Покровськводоканал» 

15. Про передачу палива.   

Доповідач: Хижняк В.О., директор КП «Покровськводоканал» 

16.  Про передачу матеріальних цінностей.  

Доповідач: Носач О.О., економіст КП «УМГ» 

Земельні питання. 

17. Про встановлення строку дії договорів оренди землі, укладених з 

Покровською міською радою. 

18. Про прийняття земельних ділянок до комунальної власності територіальної 

громади. 

19. Про надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на території м. Покровськ 

(Безкоровайний Д.В., Посунько О.В., Железняк В.В.). 

20. Про надання дозволу КП "Покровськтепломережа" на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

по вул. Захисників України у м. Покровськ. 

21. Про надання дозволу гр. Агаджанову Давиду Гургеновичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

обслуговування майстерні та господарських споруд по вул. Таманова, 1а у м. 

Покровськ. 

22. Про надання дозволу гр. Тюменєву Анвару Наільовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу по пр. Шахтобудівників, гараж 19 у м. Покровськ. 

23. Про поновлення договору оренди землі з гр. Притикою Юрієм Юрійовичем 

для реконструкції будівлі котельної під механічні майстерні по вул. Шмідта, б/н у 

м. Покровськ. 

24. Про поновлення договору оренди землі з гр. Чабан Володимиром 

Петровичем для обслуговування торгових павільйонів по вул. Залізнична, 64-А у 

м. Покровськ   

25. Про припинення ТОВ "Ромашка" права постійного користування земельною 

ділянкою для розміщення магазину на колгоспному ринку у м. Покровськ. 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в постійне користування Релігійній організації "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 

АМФІХІЛОХІЯ ПОЧАЇВСЬКОГО ПАРАФІЯ ДОНЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 

М.ПОКРОВСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАТСІ" для будівництва та обслуговування 

будівель та споруд православного храму по вул. Захисників України в районі кафе 

"Ручійок" в м. Покровськ Донецької області. 

27. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибних ділянок) на території м. Покровськ (Мозуляки О.І., Олехнович В.В., 

Шевченко Д.В., Ярового В.С., Соловйова В.М., Грищук М.О., Томаса С.А.). 



28. Різне. 

 

Керуючий справами виконкому ради       А. Жук 


