
ПОКРОВСЬКА М ІСЬКА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, ФІНАНСІВ, 

БЮДЖЕТУ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ПРОТОКОЛ
засідання комісії

№ £0

ПРИСУТНІ:
Голова комісії 
Заступник голови комісії 
Секретар комісії 
Члени комісії:

ЗАПРОШЕНІ:

, 06.05.2019
14.00

Стародуб В.І.
Масіч В.О.
Глебський П.В.
Каган О.О. ^
Озеров Є.І. ^

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 №7/62-1 
«Про міський бюджет 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 соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік».
Доповідач: Порецька ЮМ., начальник фінансового управління
3. Про подовження у 2020 році дії рішень міської ради від 24.05.2018 №7/55-5 «Про 
встановлення місцевих податків на території м.Покровська» та від 04.04.2019 «Про 
встановлення туристичного збору на території м.Покровськ».
Доповідач: Порецька ЮМ., начальник фінансового управління
4. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 
виконавчими органами міської ради у 2018 році.
Доповідач:Каюн М.Б., начальник відділу економічного аналізу та прогнозу
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.01.2017 № 7/28-9 «Про оплату 
праці».
Доповідач: Могильчак О.Ю., начальник фінансово-господарського відділу

Хід засідання
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 
№7/62-1 «Про міський бюджет 2019 рік»
Доповідач: Порецька ЮМ., начальник фінансового управління 
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2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/62-2 
«Про Програму соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік».
Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління
В И РІШ И Л И :______tus-eee/p tu  юсу 1 ‘‘У  L________________
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З СЛУХАЛИ: Про подовження у 2020 році дії рішень міської ради від 24.05.2018 
№7/55-5 «Про встановлення місцевих податків на території м.Покровська» та від 
04.04.2019 «Про встановлення туристичного збору на території м.Покровськ».
Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 
ВИРІШ ИЛИ: і '
ГОЛОСУВАЛИ: за -
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3. 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

4. СЛУХАЛИ: Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної 
політики виконавчими органами міської ради у 2018 році.
Доповідач: Каюн М.Б., начальник відділу економічного аналізу та прогнозу
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5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 05.01.2017 № 7/28-9 
«Про оплату праці».
Доповідач: Могилъчак О.Ю., начальник фінансово-господарського відділ 
ВИРІШ ИЛИ: и-£,
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Гдґус

Голова комісії 3 ^

Секретар комісії 4  2 4 S S


