
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ,

ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ,
СВОБОДИ СЛОВА ТА ДЕПУТАТСЬКОЇ 

ЕТИКИ
П Р О Т О К О Л
засідання комісії

№ 3 3 06.12.2017
13.30

ПРИСУТНІ:
Голова комісії * Неголюк К.О.
Заступник голови комісії » Бобошко О.А
Секретар комісії Очеретько С.М.
Члени комісії: Бугайов Р.С.

• Толмачов М.І.
ЗАПРОШЕНІ:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Положення про Покровський міський центр соціальних служб для 
сім’ї дітей та молоді у новій редакції.
Доповідач: Лисенко Т.М., директор ПМЦСССМД
2. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста ГІокровська 
об’єктів соціальної інфраструктури ПАТ «ШУ «Покровське».
Доповідач: Юзипович О.В., начальникЖКВ
3. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Покровськтепломережа» в новій 
редакції.
Доповідач: Колпаков В.М., Директор КП «Покровськтепломережа»
4. Про передачу майна з балансу відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 
на баланс відділу освіти Покровської міської ради.
Доповідач:Олехнович О. О., начальник відділу культури та охорони культурної спадщини
5. Про перейменування ГІокровського центру соціальної реабілітації дітей -  інвалідів 
«Милосердя».
Доповідач.Потапчук Оксана Василівна, директор Покровського центру соціальної 
реабілітації дітеи-інвалідів «Милосердя»
6. Про внесення змін до рішення Покровської міської ради №7/42-11 від 25.10.2017р.
«Про передачу легкового автомобіля «Ііепаик Оизїег» Доповідач:
Хижняк В.О., головний інженер КП «Покровськводоканал»
7. Про передачу майна з балансу комітету по фізичній культурі та спорту на баланс 
Покровській центральній районній лікарні
Доповідач: Поліщук В.І., голова комітету з ФК та спорту
8. Про затвердження Положення ПМЦФЗН «Спорт для всіх».
Доповідач: Поліщук В. І., голова комітету з ФК та спорту
9. Про внесення змін до Положення про відділ освіти Покровської міської ради 
Донецької області
Доповідач: Голуб М.О., в.о.начальника відділу освіти



10. Про введення додаткової штатної одиниці до комунальної медичної установи «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги».
Доповідач: Остряніна 1.Л., головний лікар КМУ «ЦПМСД»
11. Про створення структурного підрозділу міської ради та внесення змін до рішення міської 
від 29.01.2016 №7/4-4 «Про затвердження структури і загальної чисельності апарату ради та 
її виконавчих органів» (зі змінами).
Доповідач: Жук А.В., керуючий справами виконкому ради
12. Про Програму розвитку освіти м. Покровськ Донецької області на 2017-2020 роки. 
Доповідач: Голуб М.О., в.о.начальника відділу освіти

ХІД ЗАСІДАННЯ

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Покровський міський центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції.
Доповідач: Лисенко Т.М., директор центру соціальних служб для сім "і дітей та молоді

ВИРІШИЛИ: і ’и  і с г ґ г г к г ґ і  ( £  АТУу Т_________
ГОЛОСУВАЛИ: за- 3 ^

проти -  о  
утримався -  о

2. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста
Покровська об’єктів соціальної інфраструктури ПАТ «ШУ «Покровське».
Доповідач: Юзипович О. В., начальник ЖКВ

ВИРІШИЛИ: с ,  Л Р  ? /,Ж  <?<р_____________________
ГОЛОСУВАЛИ: за - з с /

проти -  о  
утримався -  о

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства
«Гіокровськтепломережа» в новій редакції.
Доповідач: Колпаков В.М., Директор КП «Покровськтепломережа»

ВИРІШИЛИ: //-ггл  /? г^   ̂ісг А  ох? Л. А _____ сЛ Гуг_______
ГОЛОСУВАЛИ: за- о

проти -  о  
утримався -  (З?

4. СЛУХАЛИ: Про передачу майна з балансу відділу культури, туризму та охорони
культурної спадщини на баланс відділу освіти Покровської міської ради.
ДоповідачЮлехнович О.О., начальник відділу культури та охорони культурної спадщини

ВИРІШИЛИ: ss.fi £ / > г г У  ^  ̂  я . р у  г . Л  л Л  О’У ’е 'Ж  ________
ГОЛОСУВАЛИ: за- 5 х 27

проти -  °
утримався -  о



5. СЛУХАЛИ: Про перейменування Покровського центру соціальної реабілітації дітей -  
інвалідів «Милосердя».
Доповідач:Потапчук Оксана Василівна, директор Покровського центру соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів «Милосердя»

ВИРІШИЛИ: и  а  у ?  а #  Не Є /  У__________
ГОЛОСУВАЛИ: зіГ І  0 ^

проти -  О 
утримався -  jp

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Покровської міської ради №7/42-11 від 
25.10.2017р.
«Про передачу легкового автомобіля «Renault Duster»
Доповідач: Дітковський М. І, директор КП «Покровськводоканал»

ВИРІШИЛИ: г г. oz- / г ® j? л  У У_____
ГОЛОСУВАЛИ: за- З  у  ^

проти -  <=>
утримався -  ^

7. СЛУХАЛИ:11ро передачу майна з балансу комітету по фізичній культурі та спорту на 
баланс Покровській центральній районній лікарні
Доповідач: Поліщук В.І., голова комітету з ФК та спорту

ВИРІШИЛИ: гМґ-'Д___________
ГОЛОСУВАЛИ: зеГ  >

проти -  ^
утримався -  о

8. СЛУХАЛИ:Про затвердження Положення ПМЦФЗН «Спорт для всіх».
Доповідач: Поліщук В.І., голова комітету з ФК та спорту

ВИРІШИЛИ: ^ а  _________
ГОЛОСУВАЛИ: зіГ- ^  ^  ^

проти -  О  
утримався -  О

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про відділ освіти Покровської міської ради 
Донецької області
Доповідач: Голуб М.О., в.о.начальника відділу освіти

ВИРІШИЛИ: S / У  /9/ У  /  /-гУ? /* 9  АУУу /
ГОЛОСУВАЛИ: за- 5  ^  ^

проти -  О 
утримався -  у

10. СЛУХАЛИ: Про введення додаткової штатної одиниці до комунальної медичної 
установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги».
Доповідач: Остряніна І.Л., головний лікар КА4У «ЦПМСД»

ВИРІШИЛИ: Д? 'У  ///> r-v7 // .s  / 6 > Ж /  /



ГОЛОСУВАЛИ: за - З 
проти -  О 
утримався -  О

11. СЛУХАЛИ: Про створення структурного підрозділу міської ради та внесення змін до 
рішення міської від 29.01.2016 №7/4-4 «Про затвердження структури і загальної чисельності 
апарату ради та її виконавчих органів» (зі змінами).
Доповідач: Жук А. В., керуючий справами виконкому ради

ВИРІШИЛИ: / _____ /л гг /?  СУ /<: <? <^УуУ_______
ГОЛОСУВАЛИ: за- 3 ^

проти -  О 
утримався -  О

12. СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку освіти м. ГІокровськ Донецької області на 2017-2020 
роки.
Доповідач: Голуб М.О., в. о, начальника відділу освіти

ВИРІШИЛИ: _____/ ' 2£>/ /Ж. ідД (Тес
ГОЛОСУВАЛИ: за^ 3  ^  ^

проти -  О 
утримався -  О

Голова комісії / і О.

/Г&Воиг./£ , оСекретар комісії


