
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

 

від 21.04.2021 № 8/8-7                                                           
       м. Покровськ           

                                                                                                                      

 

Про внесення доповнень до рішення міської 

ради від 24.12.2020р №8/2-7 «Про 

затвердження плану діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів Покровської 

міської ради на 2021 рік» 

 

 

 

 

Розглянувши лист Департаменту фінансово-економічної політики та управління 

активами Покровської міської ради, згідно з Законом України від 11 вересня 2003р №116-IV 

«Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» (зі 

змінами), керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України від 21 травня 1991р №280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у додаток до рішення міської ради від 24.12.2020р №8/2-7 «Про 

затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Покровської 

міської ради на 2021 рік» шляхом викладення у новій редакції (додається). 

2. Дане рішення оприлюднити в Покровській регіональній масовій газеті «Маяк». 

3. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ соціально-

економічного розвитку Департаменту фінансово-економічної політики та управління 

активами міської ради (Коломоєць). 

 

 

В.о. міського голови                                                                              Н. Іваньо 

                                     

 

 

 



                                                                                                       Додаток 

                                                                                                       до рішення міської ради 

                                                                                                       від 8/8-7 №21.04.2021 

 

План 

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів  

Покровської  міської ради 

на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

 

Вид 

 

Назва  

регуляторного акта 

 

Мета прийняття 

Назва органу, 

відповідальног

о за розробку 

проекту 

регуляторного 

акта 

 

Термін 

підготов

ки 

1. Рішення 

міської 

ради 

Про затвердження 

Порядку демонтажу 

самовільно встановлених 

тимчасових споруд для 

здійснення 

підприємницької 

діяльності та малих 

архітектурних форм на 

території Покровської 

міської ради Донецької 

області 

Врегулювання питання 

демонтажу самовільно 

встановлених 

тимчасових споруд, 

малих архітектурних 

форм, запобігання 

незаконного зайняття 

об’єктів благоустрою 

Відділ 

містобудуванн

я, архітектури 

та земельних 

відносин 

Покровської 

міської ради 

І-ІV 

квартал 

2021 

року 

2. Рішення 

міської 

ради 

Про затвердження 

Методики розрахунку 

орендної плати за 

комунальне майно, яке 

знаходиться в 

комунальній власності 

Покровської міської 

територіальної громади 

Підвищення 

ефективності 

використання майна, 

що належить до 

комунальної власності 

територіальної 

громади  

м. Покровська 

Департамент 

фінансово - 

економічної 

політики та 

управління 

активами 

Покровської 

міської ради 

І-ІV 

квартал 

2021 

року 

3. Рішення 

міської 

ради 

Про затвердження 

Примірного договору 

оренди комунального 

майна, яке знаходиться в 

комунальній власності 

Покровської міської 

територіальної громади 

Встановлення єдиних 

вимог до оформлення 

договірних відносин у 

сфері оренди 

комунального майна 

Департамент 

фінансово - 

економічної 

політики та 

управління 

активами 

Покровської 

міської ради 

І-ІV 

квартал 

2021 

року 

4. Рішення 

міської 

ради 

Про затвердження 

Положення про порядок 

передачі комунального 

майна в оренду, яке 

знаходиться в 

комунальній власності 

територіальної 

Покровської міської 

територіальної громади 

Встановлення єдиного 

механізму передачі 

комунального майна  

в оренду 

 

 

 

Департамент 

фінансово - 

економічної 

політики та 

управління 

активами 

Покровської 

міської ради 

І-ІV 

квартал 

2021 

року 

5. Рішення 

міської 

Правила благоустрою, 

забезпечення чистоти, 

Реалізація вимог 

Закону України «Про 

Житлово-

комунальний 

ІI-ІV 

квартал 



ради порядку та додержання 

тиші в громадських 

місцях міста Покровська 

та приєднаних 

територіях 

благоустрій населених 

пунктів» 

відділ 

Покровської 

міської ради 

2021 рік 

6. Рішення 

міської 

ради 

Про встановлення ставок 

єдиного 

податку для фізичних 

осіб – підприємців, 

які здійснюють 

господарську діяльність 

на території Покровської 

міської 

територіальної громади 

З метою забезпечення 

надходжень до 

місцевого бюджету у 

2022 році 

Департамент 

фінансово - 

економічної 

політики та 

управління 

активами 

Покровської 

міської ради 

ІІ 

квартал 

2021 

року 

7. Рішення 

міської 

ради 

Про встановлення ставок 

туристичного збору на 

територій Покровської 

міської територіальної 

громади 

З метою забезпечення 

надходжень до 

місцевого бюджету у 

2022 році 

Департамент 

фінансово - 

економічної 

політики та 

управління 

активами 

Покровської 

міської ради 

ІІ 

квартал 

2021 

року 

8. Рішення 

міської 

ради 

Про встановлення ставок 

та пільг земельного 

податку на територій 

Покровської міської 

територіальної громади 

З метою забезпечення 

надходжень до 

місцевого бюджету у 

2022 році 

Департамент 

фінансово - 

економічної 

політики та 

управління 

активами 

Покровської 

міської ради 

ІІ 

квартал 

2021 

року 

9. Рішення 

міської 

ради 

Про встановлення ставок 

та пільг із сплати податку 

на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, на  територій 

Покровської міської 

територіальної громади 

З метою забезпечення 

надходжень до 

місцевого бюджету у 

2022 році 

Департамент 

фінансово - 

економічної 

політики та 

управління 

активами 

Покровської 

міської ради 

ІІ 

квартал 

2021 

року 

Підготовлено Департаментом фінансово- 

економічної політики та управління  

активами міської ради 

 

Директор Департаменту                         О. Добровольський 

 
Виконавець  

головний спеціаліст відділу  

соціально-економічного розвитку                      Л. Коломоєць 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 Н. Іваньо                           


