
УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від Ж
м. Покровськ

Про скликання чергової шістдесят дев’ятої 
сесії міської ради 7 скликання

На підставі статей 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,-

1. Розпочати роботу сесії міської ради з 16 вересня 2019 року.

2. Провести засідання постійних комісій міської ради з 18.09.2019 

року.

3. Пленарне засідання міської ради розпочати 25 вересня 2019 року о 

14.00 годині в сесійній залі міської ради.

4. Винести на розгляд сесії питання згідно додатку.

В.п. міського голови І.Сущенко



Додаток
до розпорядження міського голови
ВІД У7У , №  М~

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

чергової шістдесят дев’ятої сесії міської ради 7 скликання

1. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/62-1 
«Про міський бюджет на 2019 рік».
Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/62-2 «Про Програму 
економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік».
Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління
3. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 28.11.2018 №7/61-6 «Про 
затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Покровської 
міської ради на 2019 рік».
Доповідач: Каюн М.Б., начальник відділу економічного аналізу та прогнозу
4. Про заступника міського голови.
Доповідач: Семячкова Н. А., начальник служби персоналу Покровської міської ради
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 № 7/1-8 «Про утворення 
виконавчого комітету Красноармійської міської ради 7 скликання» (із змінами).
Доповідач: Семячкова Н. А., начальник служби персоналу Покровської міської ради
6. Про приєднання до Пілотного проекту щодо впровадження системи електронних 
продажів «Рго2огго. Продажі».
Доповідач: Морозова Н.В., спеціаліст юридичного відділу
7. Про затвердження Положення про службове посвідчення працівників КП 
«Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради Донецької області» та 
опису службового посвідчення.
Доповідач:Антипенко О.В.,начальник КП «Муніципальна служба правопорядку»
8. Про затвердження зразку форменого одягу та знаків розрізнення працівника 
комунального підприємства «Муніципальна служба правопорядку».
Доповідач:Антипенко О.В.,начальник КП «Муніципальна служба правопорядку»
9. Про створення комунального некомерційного підприємства «ПОКРОВСЬКЕ МІСЬКЕ 
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ».
Доповідач: Каштанов О.В., кандидат на посаду директора КНП «ПМТМО»
10. Про внесення доповнень до Програми з стоматологічного обслуговування населення 
міст Покровськ, Родинське смт Шевченко та Покровського району на 2019 рік.
Доповідач:Хижняк 77. Д, головний лікар Покровська Стоматологічна поліклініка
11. Про внесення змін до додатку № 3 рішення міської ради від 17.01.2018 № 7/50-10 
«Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників операції об’єднаних сил та 
учасників АТО та членів їх сімей-мешканців міст Покровськ, Родинське та смт. Шевченко на 
2018-2021 роки».
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
12. Про внесення доповнень до Порядку надання компенсації на спорудження надгробка 
на могилі померлої (загиблої) особи.
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
13. Про надання дозволу на передачу телевізору та придбання і передачу меблів. 
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
14. Про внесення змін в Розрахунок видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з 
безкоштовним перевезенням пільгових категорій населення м. Покровська, м. Родинське та 
селище Шевченко залізничним транспортом приміського сполучення загального 
користування затверджений рішенням міської ради від 16.02.2018 № 7/51-26.
Доповідач: Бонзюх 1.П., начальник УСЗН



15. Про затвердження Положення Управління соціального захисту населення 
Покровської міської ради Донецької області в новій редакції.
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
16. Про списання основних засобів, та малоцінних необоротних матеріальних активів. 
Доповідач:Могшьчак О.Ю., начальник фінансово-господарського відділу
17. Про передачу легкового автомобіля ВАЗ 21154
Доповідач.Могильчак О.Ю., начальник фінансово-господарського відділу
18. Про нагородження відзнакою «За заслуги перед містом» Саверську Валентину 
Іванівну.
Доповідач:Голуб М.О., начальник відділу освіти
19. Про внесення змін до штатної чисельності закладів загальної середньої освіти 
Покровської міської ради Донецької області.
Доповідач:Голуб М.О., начальник відділу освіти
20. Про внесення змін до штатної чисельності Навчально-виховного комплексу № 1 
Покровської міської ради Донецької області.
Доповідач:Голуб М.О., начальник відділу освіти
21. Про внесення змін до статутів дошкільних навчальних закладів Покровської міської 
ради Донецької області та їх штатних розписів.
Доповідач .Толуб М.О., начальник відділу освіти
22. Про зарахування до житлового фонду Покровської міської ради Донецької області 
двокімнатної квартири.
Доповідач: Тітова О.В., інспектор сектору управління майном ЖКВ
23. Про затвердження нового складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
міської ради.
Доповідач: Колосов А.В., головний спеціаліст відділу координаційної роботи комунальних 
підприємств ЖКВ
24. Про передачу основних засобів та витрат по зовнішньому освітленню.
Доповідач: Колосов А.В., головний спеціаліст відділу координаційної роботи комунальних 
підприємств ЖКВ
25. Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного 
середовища.
Доповідач: Щвець І.М., начальник відділу екології, клімату та енергозбереження
26. Про внесення змін до п.2 рішення міської ради від 28.09.2018 №7/59-43 «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) Комунальному підприємству 
"Покровськтепломережа" для розміщення та обслуговування котельних та теплопунктів у м. 
Покровськ.
Доповідач: Бурковська І.В., юрискосульт КП «Покровськтепломережа»
27. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 28.09.2018р. № 7/59-24 
«Про передачу об’єктів соціальної інфраструктури житлово-комунальним відділом міської 
ради».
Доповідач: Бурковська І.В., юрискосульт КП «Покровськтепломережа»
28. Про передачу основних засобів.
Доповідач: Носач О.О., економіст КП «УМГ»
29. Про надання дозволу КП «Управління міського господарства» на списання основних 
засобів.
Доповідач: Носач О.О., економіст КП «УМГ»
30. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Покровськводоканал» у новій 
редакції.
Доповідач:Хижняк В. О., директор КП «Покровськводоканал»
31. Про передачу палива.
Доповідач:Хижняк В. О., директор КП «Покровськводоканал»
32. Про внесення змін до рішення Покровської міської ради Донецької області від 
04.04.2019 №7/64-37 «Про передачу основних засобів і матеріалів».
Доповідач:Хижняк В. О., директор КП «Покровськводоканал»



33. Про передачу приладу обліку теплової енергії.
Доповідач: Диндимарченко Ю.А., директор КП «ПЦЕЗ»

Земельні питання.
Доповідач .Барановська Н.Ю., завідувач сектору земельних відносин відділу містобудування,
архітектури та земельних відносин

34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне 
користування земельної ділянки КП "Покровськводоканал" для будівництва та 
обслуговування підвищувальної насосної станції по пров. Колосова, в районі будівлі ПНЗ 
ЦТД у м. Покровськ.

35. Про надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на території м. Покровськ (Кривоноса О.Ю., Долгорукова 
С.А., Бойчука Є.В., Бородич В.В., Шуваєва А.В.).

36. Про надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на території м. Покровськ (Клименко І.К., Ружинського 
О.О., Брагіна С.В., Остренко М.В.).

37. Про надання дозволу на розробку детальних планів забудови земельних ділянок на 
території м. Покровськ (Аржавітіної З.В., Скрипки В.М., Гук В.О)

38. Про зміну функціонального використання земельної ділянки комунальної власності в 
районі телевежі по вул. Захисників України м. Покровськ.

39. Про надання дозволу гр. Чівенковій Ользі Володимирівні на розробку детального 
плану забудови земельної ділянки за межами житлового масиву між вул. Таманова та вул. 
Раздольна у м. Покровськ.

40. Про надання дозволу гр. Антипенко Віктору Володимировичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального 
садівництва на території СТ "Железнодорожник", ділянка № 380/1 у м. Покровськ.

41. Про надання дозволу КП "Компанія "Вода Донбасу" на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для 
обслуговування виробничої бази Покровського РВУ по вул. Захисників України, П у м .  
Покровськ.

42. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ "ІСТРЕЙТ" для обслуговування 
торгівельного центру на м-ні Южний, 8а у м. Покровськ.

43. Про поновлення договору оренди землі з гр. Полтавець Аллою Вікторівною для 
обслуговування 2/5 частини магазину по вул. Європейська, 436 у м. Покровськ.

44. Про поновлення договору оренди землі з гр. Полтавець Аллою Вікторівною для 
обслуговування 2/5 частини магазину та майданчику з розвантаження товару по вул. 
Європейська, 436 у м. Покровськ.

45. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ "Покровський завод залізобетонних 
виробів" для обслуговування 23/100 цеха об'ємних елементів по вул. Захисників України, 
34 у м. Покровськ.

46. Про поновлення договору оренди землі з ТОВ "ЛЮКАСТ" для обслуговування 
автозаправної станції (АЗС) на перехресті вул. Шмідта та вул. Гайдамацька (колишня вул. 
Краснознаменська) у м. Покровськ.

47. Про поновлення договору оренди землі з гр. Козаченко Євгеном Дмитровичем для 
обслуговування автомийки по вул. Шмідта, 6а у м. Покровськ

48. Про передачу в оренду Газарян Еммі земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
по вул. Народна, 50 у м. Покровськ.

49. Про передачу в оренду Попович Валентині Кузьмівні та Дердель Олені Омелянівні 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Менькіної, 86а у м. Покровськ.



50. Про передачу гр. Чабан Володимиру Петровичу та гр. Чабан Світлані Володимирівні 
в оренду земельної ділянки для обслуговування групи торгівельних павільйонів по вул. 
Залізнична, в районі привокзального ринку у м. Покровськ.

51. Про внесення змін до рішень міської ради № 7/11-26 від 18.05.2016 та № 7/66-24 від 
21.05.2019.

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 12 Покровської міської ради 
для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти вул. Маршала Москаленка,151 
у м. Покровськ.

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки власність 
Синиці Світлані Василівні для будівництва індивідуального гаражу в районі котельні по 
пров. Колосова в м. Покровськ Донецької області.

54. Про передачу ТОВ "ВЕСНА-Д" в оренду земельної ділянки для обслуговування 
існуючої будівлі готелю "Дружба" по вул. Центральна, 149 ум. Покровськ.

55. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
ведення індивідуального садівництва у м. Покровськ та передача цих ділянок у власність
громадянам (Демчука В.В., Заярнюк І.В.).

56. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
ведення індивідуального садівництва у м. Покровськ та передача цих ділянок у власність 
громадянам (Швець Т.К., Білогруд І.М.).

57. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд у м. 
Покровськ та передача цих ділянок у власність громадянам (Жмуденко С.М., Кутнього 
М.С., Козлюк А.В).

58. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд у м. 
Покровськ та передача цих ділянок у власність громадянам Соколик О.Р., Скоропляс В.Ю., 
Остапчук В.І.).

59. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних 
ділянок) на території м. Покровськ (Мартиненко О.Л., Піляєвої І.А., Григор Г.Г., 
Міроненко Л.І., Таран Ю.В.).

60. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних 
ділянок) на території м. Покровськ (Петренко С.В., Ротко Є.С.).

61. Про відмову в наданні дозволу гр. Руденко Анастасії Ігорівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу 
на м-ні Лазурний у м. Покровськ.

62. Про відмову в наданні дозволу гр. Руденко Олександру Олександровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 
гаражу на м-ні Лазурний у м. Покровськ.

63. Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних 
ділянок) на території м. Покровськ (Железняка М.Г, Кобець А.М., Мирошниченко А.О., 
Гергель С.С., Харченко О.Т., Грєхової Л.М.).

64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Малиновському Віктору Антоновичу для індивідуального садівництва на території СТ
"Дружба” діл. № 173,174 по вул. Ш ахтарська^Ц еад^ськ Донецької області.
Різне.

В.о. керуючого справами виконт О. Олехнович


