
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ,

ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ,
СВОБОДИ СЛОВА ТА ДЕПУТАТСЬКОЇ 

ЕТИКИ

№  39

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

ЗАПРОШЕНІ:

ПРОТОКОЛ
засідання комісії

18.04.2018
14.00

 ̂ Неголюк К.О.
Бобошко О.А 

—'Очеретько С.М. 
 ̂ Бугайов Р.С. 
^Толмачов М.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження Програми зміцнення матеріально-технічної бази Покровської ОДПІ 
ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік.
Доповідач: Родін В.П., в.о. начальника Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області
2. Про вихід із складу співзасновників редакції Покровської регіональної масової газети 
„Маяк”.
Доповідач: Ветошко О. В, головний редактор газети «Маяк»
3. Про внесення змін до складу комісії з проведення ліквідації комітету по фізичній 
культурі та спорту Покровської міської ради Донецької області, затвердженої рішенням 
міської ради від 16.02.2018 №7/51-8 «Про створення Управління сім’ї, молоді та спорту 
Покровської міської ради Донецької області».
Доповідач:
4. Про передачу об’єктів спортивної сфери та товарно-матеріальних цінностей.
Доповідач: Полищук В.І., голова спорткомітету
5. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Управління міського 
господарства» в новій редакції та внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, 
про види господарської діяльності КП «Управління міського господарства».
Доповідач: Носач О. О., головний економіст КП «УМГ»
6. Про передачу матеріальних цінностей (УМГ)
Доповідач: Носач О. О., головний економіст КП «УМГ»
1. Про затвердження Статуту КП «Покровськводоканал»
Доповідач: Хижняк В. О., головний інженер КП «Покровськводоканал»



ХІД ЗАСІДАННЯ

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми зміцнення матеріально-технічної бази 
Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік.
Доповідач: Родін В.П., в.о. начальника Покровської ОДПІ ГУ ДФС у  Донецькій області 
ВИРІШ ИЛИ: с 7 го****л  'ге.р-ю^оУ <2
ГОЛОСУВАЛИ: за - : ^

проти -  £>
утримався -  О

2. СЛУХАЛИ: Про вихід із складу співзасновників редакції Покровської регіональної 
масової газети „Маяк”.
Доповідач: Ветошко О. В, головний редактор газети «Маяк»

ВИРІШ ИЛИ: /£ ^ с * е  /і ссТсл** л  л1 'гй/г-иі'&зі' іЗ?с<У_______
ГОЛОСУВАЛИ: за - їг Х

проти -  О 
утримався -  О

З.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з проведення ліквідації комітету по 
фізичній культурі та спорту Покровської міської ради Донецької області, затвердженої 
рішенням міської ради від 16.02.2018 №7/51-8 «Про створення Управління сім’ї, молоді та 
спорту Покровської міської ради Донецької області».
Доповідач:
ВИРІШ ИЛИ: /Уи_ Т с г Я  СЄС?сї'

ГОЛОСУВАЛИ: за -
п роти - о  
утримався -  О

4. СЛУХАЛИ: Про передачу об’єктів спортивної сфери та товарно-матеріальних
цінностей.
Доповідач: Полищук В.І. , голова спорткомітету
ВИРІШ ИЛИ: / З с ^ с г с  , і̂ с<<г а ^  сзе£‘ґ г~____

ГОЛОСУВАЛИ: за -
проти -  О 
утримався -  о

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства «Управління 
міського господарства» в новій редакції та внесення змін до відомостей, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських 
формувань, про види господарської діяльності КП «Управління міського господарства». 
Доповідач: Носач О. О., головний економіст КП «УМГ»

ВИРІШ ИЛИ: /З и
ГОЛОСУВАЛИ: за - З  

проти -  о



6. СЛУХАЛИ: Про передачу матеріальних цінностей (УМГ)
Доповідач: Носач О.О., головний економіст КП «УМГ»
ВИРІШИЛИ: і^ е  е  т <-і £ . с ^ 'Т о .* ( н л  їсск .у & гТ 'їл -Я Я  /&?• <?є є і '

ГОЛОСУВАЛЙі згГ- ^  7
проти -  О  
утримався -  О

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту КП «Покровськводоканал»
Доповідач: Хижняк В. О., головний інженер КП «Покровськводоканал»
ВИРІШИЛИ:_____________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: за -
проти -  
утримався -

утримався -  У   ̂У  / ?

Голова комісії

Секретар комісії


