
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, ФІНАНСІВ, 

БЮДЖЕТУ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

_____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання комісії 

№ _59 _                                                                                            29.03.2018 

                                                                                                          15.00 

ПРИСУТНІ: 

Голова комісії                                                            Стародуб В.І. - присутній 

Заступник голови комісії                                          Масіч В.О. - відсутній 

Секретар комісії                                                         Глебський П.В. - відсутній  

Члени комісії:                                                             Каган О.О. - присутній 

                                                                                     Озеров Є.І. - присутній 

ЗАПРОШЕНІ: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про внесення змін до рішення  міської ради від 17.01.2018   № 7/50-5 «Про 

затвердження  програми «Правопорядок  2018-2020». 

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

2. 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 

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

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

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

4. Про звільнення Служби у справах дітей Покровської міської ради Донецької 

області  від сплати державного мита на 2019 рік при зверненні  до органів державної 

реєстрації актів цивільного стану. 

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

5. Про встановлення туристичного збору на території м. Покровськ. 

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

6. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу міні-проектів в 

2019 році. 

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

7. Про передачу основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів 

та інших матеріальних цінностей. 

Доповідач: Могильчак О.Ю., начальник фінансово-господарського відділу 

8. Про списання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних 

активів. 

Доповідач: Могильчак О.Ю., начальник фінансово-господарського відділу 

http://www.krasn-rada.gov.ua/images/stories/pubinform/sesii_misk_rady/7%20sozyv/14-sessiya/pr-resh-24.pdf
http://www.krasn-rada.gov.ua/images/stories/pubinform/sesii_misk_rady/7%20sozyv/14-sessiya/pr-resh-24.pdf
http://www.krasn-rada.gov.ua/images/stories/pubinform/sesii_misk_rady/7%20sozyv/14-sessiya/pr-resh-16.pdf
http://www.krasn-rada.gov.ua/images/stories/pubinform/sesii_misk_rady/7%20sozyv/14-sessiya/pr-resh-16.pdf


9. Про виплату стипендії Кабінету міністрів України учениці 9 класу ЗОШ №2 

Покровської міської ради Булавіній Катерині Олександрівні. 

Доповідач: Голуб М.О., начальник відділу освіти 

10. Про затвердження Положення про проведення щорічного міського фестивалю-

конкурсу учнівських проектів «Покровська STEM and Arts весна». 

Доповідач: Голуб М.О., начальник відділу освіти 

11. Про надання пільг особам з інвалідністю по зору в  2019 році. 

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

12. Про передачу матеріалів. 

Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Хід засідання 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення  міської ради від 17.01.2018   № 

7/50-5 «Про затвердження  програми «Правопорядок  2018-2020». 

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:    за -  3 

   проти – 0 

   утримався –0 

 

2. СЛУХАЛИ: 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 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:    за -  3 

   проти – 0 

   утримався –0 

 

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

«Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровськ на 2019 рік». 

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:    за -  3 

   проти – 0 

   утримався –0 

 

4. СЛУХАЛИ: Про звільнення Служби у справах дітей Покровської міської ради 

Донецької області  від сплати державного мита на 2019 рік при зверненні  до органів 

державної реєстрації актів цивільного стану. 

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:    за -  3 

http://www.krasn-rada.gov.ua/images/stories/pubinform/sesii_misk_rady/7%20sozyv/14-sessiya/pr-resh-24.pdf
http://www.krasn-rada.gov.ua/images/stories/pubinform/sesii_misk_rady/7%20sozyv/14-sessiya/pr-resh-24.pdf
http://www.krasn-rada.gov.ua/images/stories/pubinform/sesii_misk_rady/7%20sozyv/14-sessiya/pr-resh-16.pdf
http://www.krasn-rada.gov.ua/images/stories/pubinform/sesii_misk_rady/7%20sozyv/14-sessiya/pr-resh-16.pdf


   проти – 0 

   утримався –0 

 

5. СЛУХАЛИ: Про встановлення туристичного збору на території м. Покровськ. 

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:    за -  3 

   проти – 0 

   утримався –0 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу 

міні-проектів в 2019 році. 

Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:    за -  3 

   проти – 0 

   утримався –0 

 

7. СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів, малоцінних необоротних 

матеріальних активів та інших матеріальних цінностей. 

Доповідач: Могильчак О.Ю., начальник фінансово-господарського відділу 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:    за -  3 

   проти – 0 

   утримався –0 

 

8. СЛУХАЛИ: Про списання основних засобів та малоцінних необоротних 

матеріальних активів. 

Доповідач: Могильчак О.Ю., начальник фінансово-господарського відділу 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:    за -  3 

   проти – 0 

   утримався –0 

 

9. СЛУХАЛИ:  Про виплату стипендії Кабінету міністрів України учениці 9 

класу ЗОШ №2 Покровської міської ради Булавіній Катерині Олександрівні. 

Доповідач: Голуб М.О., начальник відділу освіти 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:    за -  3 

   проти – 0 

   утримався –0 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про проведення щорічного 

міського фестивалю-конкурсу учнівських проектів «Покровська STEM and Arts 

весна». 

Доповідач: Голуб М.О., начальник відділу освіти 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:    за -  3 

   проти – 0 



   утримався –0 

 

11. СЛУХАЛИ: Про надання пільг особам з інвалідністю по зору в  2019 році. 

Доповідач:Бонзюх І.П., начальник УСЗН 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:    за -  3 

   проти – 0 

   утримався –0 

 

12.   СЛУХАЛИ: Про передачу матеріалів. 

Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:    за -  3 

   проти – 0 

   утримався –0 
 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Голова комісії                      підпис              В.І. Стародуб 

 

Секретар комісії                  підпис                 О.О.Каган 


