
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ,

ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ,
СВОБОДИ СЛОВА ТА ДЕПУТАТСЬКОЇ

ЕТИКИ_______________________________
ПРОТОКОЛ

засідання комісії
06.05.2019 
13.00

Неголюк К.О.
Бобошко О.А 
•Близнецов С.В.
• Бугайов Р.С.
Толмачов М.І.

№  49

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

ЗАПРОШЕНІ:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження Статуту в новій редакції та внесення змін до штатної 
чисельності Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Покровської міської 
ради Донецької області.
Доповідач: Голуб М.О., начальник відділу освіти
2. Про внесення змін до складу комісії з проведення ліквідації комітету по фізичній 
культурі та спорту Покровської міської ради Донецької області.
Доповідач:Щербинка В.В., начальник Управління у  справах сім'ї молоді та спорту
3. Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від24.02.2017 року № 7/30-17 
«Про затвердження списку присяжних для Красноармійського міського суду Донецької 
області».
Доповідач: Сметь О.П., начальник юридичного відділу
4. Про надання пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки на 2020 рік.
Доповідач: Смаль О.П., начальник юридичного відділу
5. Про затвердження «Положення про порядок акредитації представників засобів 
масової інформації та їх технічних працівників при Покровській міській раді Донецької 
області».
Доповідач: Прозоров О.В., начальник відділу з питань інформаційної та внутрішньої 
політики
6. Про затвердження Положення про електронні консультації вмісті Покровськ. 
Доповідач: Прозоров О.В., начальник відділу з питань інформаційної та внутрішньої 
політики
7. Про внесення змін до складу комісії з проведення реорганізації шляхом 
перетворення Комунального лікувально-профілактичного закладу «Покровська



міська лікарня» у Комунальне некомерційне підприємство «Покровська міська 
лікарня» Покровської міської ради Донецької області.
Доповідач:Кандибко Н.І.,в.о. головного лікаря КНП «Покровська міська лікарня»
8. Про внесення змін до додатку 2 рішення міської ради від 31.08.2018 № 7/58-17 
«Про створення та формування житлового фонду соціального призначення у місті 
Покровську Донецької області».
Доповідач.Юзипович О.В., начальникЖКВ

ХІД ЗАСІДАННЯ

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту в новій редакції та внесення змін до 
штатної чисельності Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Покровської 
міської ради Донецької області.
Доповідач: Голуб М.О., начальник відділу освіти
ВИРІШИЛИ: Цзя. Ій о т  ___________________
ГОЛОСУВАЛЙі з а - Ц “

проти -  9  

утримався -  0

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з проведення ліквідації комітету 
по фізичній культурі та спорту Покровської міської ради Донецької області.
Доповідач:Щербинка В.В., начальник Управління у  справах сім'ї молоді та спорту
ВИРІШИЛИ: Йи Иіг_еТч Чіл ое?оУГ_________________
ГОЛОСУВАЛИ! за - ц “

проти -  0  

утримався —

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від24.02.2017 
року № 7/30-17 «Про затвердження списку присяжних для Красноармійського міського 
суду Донецької області».
Доповідач: СмальуО.П., начальник юридичного відділу
ВИРІШИЛИ: ___ Уса,  ̂ оро/ії__________________
ГОЛОСУВАЛИ! з а - ц  ”

проти -  0  

утримався —Р

4 . СЛУХАЛИ: Про надання пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки на 2020 рік.
Доповідач: Сметь О.П., начальник юридичного відділу
ВИРІШИЛИ: о̂м\ло.е5Ги Уиа >̂о \ V к з ь «адсЛч/ -______________
ГОЛОСУВАЛИ! за- Ц ~

проти -  0 

утримався - V



5. СЛУХАЛИ: Про затвердження «Положення про порядок акредитації
представників засобів масової інформації та їх технічних працівників при Покровській 
міській раді Донецької області».
Доповідач: Прозоров О.В., начальник відділу з питань інформаційної та внутрішньої 
політики л
В И Р ІШ И Л И : \КО~ О \ *2, А. 3>ж Сз2- О- ' і '________________
ГОЛОСУВАЛИ: за - Ч

проти -  0  

утримався -О

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про електронні консультації вмісті 
Покровськ.
Доповідач: Прозоров О.В., начальник відділу з питань інформаційної та внутрішньої 
політики л

В И Р ІШ И Л И : Ьмид-сзги И&- -Ьоч-г^ЗД ї_________________
ГОЛОСУВАЛИ! з а - ч  “

п р о т и -  о  

утримався -  0

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з проведення реорганізації
шляхом перетворення Комунального лікувально-профілактичного закладу
«Покровська міська лікарня» у Комунальне некомерційне підприємство «Покровська 
міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області.
Доповідач:Кандибко Н.І.,в.о. головного лікаря КНП «Покровська міська лікарня»
В И Р ІШ И Л И : У^о~ Ьоуг^зА - сзрслУ__________________
ГОЛОСУВАЛИ! з а - и  

проти -  0  
утримався -  Ю

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до додатку 2 рішення міської ради від 
31.08.2018 № 7/58-17 «Про створення та формування житлового фонду соціального 
призначення у місті Покровську Донецької області». Доповідач:Юзипович О.В., 
начальник ЖКВ
В И Р ІШ И Л И : л_л -Ьо пл5СІІ оооЧ 1___________________
ГОЛОСУВАЛИ! з а -  Ц 

проти -  ^

/ т  олова комісії

і ^ ЬСекретар комісії


