
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ,

ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ,
СВОБОДИ СЛОВА ТА ДЕПУТАТСЬКОЇ

ЕТИКИ_______________________________
ПРОТОКОЛ

засідання комісії
29.09.2018 
13.00

 ̂Неголюк К.О.
V Бобошко О.А

 ̂ Бугайов Р.С.
^Толмачов МЛ.

№ 42

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

ЗАПРОШЕНІ:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про 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
2. Про затвердження складу тендерного комітету Покровської міської ради Донецької 
області.
Доповідач: Кіш Ю.А, начальник юридичного відділу
3. Про відкриття інклюзивної групи у Дошкільному навчальному закладі №2 «Росинка» 
Покровської міської ради Донецької області.
Доповідач: Голуб М.О., начальник відділу освіти
4 . Про внесення змін до штатних розписів закладів відділу освіти Покровської міської ради 
Донецької області.
Доповідач: Голуб М.О., начальник відділу освіти
5. Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів.
Доповідач: Голуб М.О., начальник відділу освіти
6. Про внесення змін до Положення про Покровський центр комплексної реабілітації для осіб 
з інвалідністю «Милосердя».
Доповідач: Потапчук О.В., директор Покровсього центру комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю «Милосердя»
7. Про передачу матеріальних цінностей.
Доповідач: Носач О.О., головний економіст КП «УМГ»
8. Про внесення доповнень до Статуту комунального підприємства «Управління міського 
господарства», виклавши його у новій редакції, та внесення змін до відомостей, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських 
формувань, про нові види господарської діяльності комунального підприємства «Управління 
міського господарства».
Доповідач: Носач О.О., головний економіст КП «УМГ»
9. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Покровськтепломережа» в новій 
редакції.
Доповідач: Гончаров А.М.,директор КП «Покровськтепломережа»



10. Про створення та формування житлового фонду соціального призначення у місті 
Покровську Донецької області.
Доповідач: Юзипович О.В.,начальник ЖКВ

ХІД ЗАСІДАННЯ

1. СЛУХАЛИ: Про 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
ВИРІШ ИЛИ: тта /йя  с

ГОЛОСУВАЛИ: за - 4  Т

проти -  О  

утримався —О

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу тендерного комітету Покровської міської ради 
Донецької області.
Доповідач: Кіш Ю.А, начальник юридичного відділу
ВИРІШ ИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ: за- * / ^

проти -  о  

утримався -  о

3. СЛУХАЛИ: Про відкриття інклюзивної групи у Дошкільному навчальному закладі №2 
«Росинка» Покровської міської ради Донецької області.
Доповідач: Голуб М.О., начальник відділу освіти
ВИ РІШ ИЛИ: К и с е т и  / С -О  '  Є32-С-Г Ґ  _____
ГОЛОСУВАЛИ: за -

проти -  е? 

утримався -  О

4. Про внесення змін до штатних розписів закладів відділу освіти Покровської міської ради 
Донецької області.
Доповідач: Голуб М.О., начальник відділу освіти
ВИРІШ ИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ: за - І /

проти -  £? 

утримався -  О

5.СЛУХАЛИ: Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів.
Доповідач: Голуб М.О., начальник відділу освіти
ВИ РІШ ИЛИ: / ї м ь а г  <?7^ і г ї г -Л  /*-& ? ’ < 2 е & г ї'

ГОЛОСУВАЛИ: за- ?

проти -  
утримався -



6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про Покровський центр комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя».
Доповідач: Потапчук О.В., директор Покровсього центру комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю «Милосердя»
ВИРІШИЛИ: /з> Г сЗгсїї'

ГОЛОСУВАЛИ: за - у
проти -  &  

утримався -  О

7. СЛУХАЛИ: Про передачу матеріальних цінностей.
Доповідач: Носач О.О., головний економіст КП « УМГ»
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ! за-

проти -  о  

утримався -  о

8. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до Статуту комунального підприємства
«Управління міського господарства», виклавши його у новій редакції, та внесення змін до 
відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців та громадських формувань, про нові види господарської діяльності комунального 
підприємства «Управління міського господарства».
Доповідач: Носач О.О., головний економіст КП «УМГ»
ВИРІШИЛИ: /Уиме.т*

ГОЛОСУВАЛИ: за- з
проти- о  

утримався -  /

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства
«Покровськтепломережа» в новій редакції.
Доповідач: Гончаров А.М.,директор КП «Покровськтепломережа»
ВИРІШИЛИ: /Зег^с^ггУ"су 'Щр '-чэ До> > Є&с ? г ‘
ГОЛОСУВАЛИ: за- г / ^

проти -  О 

утримався -  О

10. СЛУХАЛИ: Про створення та формування житлового фонду соціального призначення 
у місті Покровську Донецької області.
Доповідач: Юзипович О.В.,начальник ЖКВ
ВИРІШИЛИ: и  а / 7о р ? < з г с <  ?"

ГОЛОСУВАЛИ: за - ^
проти -  О  

утримався -  О

Голова комісії ҐП/А
$  /Р рйоАг пСекретар комісії


