
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, ФІНАНСІВ, 

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

ПРОТОКОЛ
засідання комісії

№ 24.10.2018
14.00

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

ЗАПРОШЕНІ:

СЛСтародуб В.1.
^  Масіч В.О.
^ Глебський П.В. 

Каган О.О. 
Озеров Є.І.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 12.12.2017 № 7/47-2 
«Про міський бюджет на 2018 рік».
Доповідач: ГІорецька Ю.М., начальник фінансового управління
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.12.2017 №7/47-1 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста Покровськ на 2018 рік». 
Доповідач: ГІорецька ЮМ., начальник фінансового управління
3. Про внесення змін до Програми розвитку Органів самоорганізація населення 
на 2017-2021 роки та затвердження її в новій редакції.
Доповідач: Моденко А.Ю., голова комітету самоорганізації населення
4. Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 23.04.2018 № 7/54-5 “Про 
надання дозволу Комунальному підприємству «Управління міського господарства» 
на укладання договору фінансового лізингу для придбання спецтехніки та 
обладнання”.
Доповідач: Гриценко СС , начальник відділу інвестицій
5. Про затвердження в новій редакції '‘Програми відшкодування відсоткових 
ставок за залученими в фінансових установах короткостроковими кредитами на 
заходи з підвищення енергоефективності, що надаються об’єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам та фізичним особам 
на 2016 -  2020 роки”.
Доповідач: Гриценко С.С., начальник відділу Інвестицій
6. Про затвердження в новій редакції “Програми підтримки та партнерства між 
Покровською міською радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2016- 
2020 роки”.
Доповідач: Гріщенко С.С., начальник відділу інвестицій



Хід засідання

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
12.12.2017 № 7/47-2 «Про міський бюджет на 2018 рік».
Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління
ВИРІШИЛИ: £ии££^ои/ ия АРУ /"АУуУ_______________

ГОЛОСУВАЛИ: за - З
проти -  °
утримався -  ^

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 12.12.2017 №7/47-1
«Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровськ на 2018 рік».
Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління
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3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку Органів самоорганізація 
населення на 2017-2021 роки та затвердження її в новій редакції.
Доповідач: Моденко А.Ю., голова комітету самоорганізації населення
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4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 23.04.2018 № 7/54-5 
“Про надання дозволу Комунальному підприємству «Управління міського 
господарства» на укладання договору фінансового лізингу для придбання спецтехніки 
та обладнання”.
Доповідач: Гриценко С.С., начальник відділу інвестицій
ВИРІШИЛИ: еггщ  //У ХС/ УУС/у____________

ГОЛОСУВАЛИ: за - >
проти -  Г> 
утримався -  о

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження в новій редакції “Програми відшкодування 
відсоткових ставок за залученими в фінансових установах короткостроковими 
кредитами на заходи з підвищення енергоефективності, що надаються об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам та 
фізичним особам на 2016 -  2020 роки”.
Доповідач: Гриценко С.С., начальник відділу інвестицій
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6.СЛУХАЛИ: Про затвердження в новій редакції “Програми підтримки та 
партнерства між Покровською міською радою та суб’єктами малого і середнього 
бізнесу на 2016-2020 роки”.
Доповідач: Гриценко С.С., начальник відділу інвестицій
ВИРІШИЛИ: //А  аар/ с__________
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Голова комісії 

Секретар комісії
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