
  
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 21.02.2020 № 7/74-15 

                 м. Покровськ 

 

 

Про передачу  

основних засобів 

та  матеріалів 

    
 З метою забезпечення на території міста Покровська якісного та своєчасного 

виконання обов’язків, покладених на Головне управління Національної поліції в 

Донецькій області, на підставі рішення Покровської міської ради №7/62-1 від 

20.12.2018р.«Про міський бюджет на 2019 рік», Рішення Покровської міської ради від 

17.01.2018 №7/50-5 «Про затвердження програми «Правопорядок», керуючись 

статтями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 

21.05.1997р № 280/97-ВР, 

ВИРІШИЛА: 

1. КП «Покровськводоканал» (Хижняк) передати, а Головному управлінню 

Національної поліції в Донецькій області (Остапчук) прийняти на баланс:  

 3710 л (три тисячі сімсот десять  літрів бензину А-92 на суму 99 984,50 грн. 

(дев`яносто  дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят  чотири грн. 50коп.); 

2. Організацію виконання рішення покласти на КП «Покровськводоканал» 

(Хижняк). 
  

 

  

В.п. міського голови                        І. Сущенко 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення міської ради 

 

 

 

Про передачу  

основних засобів  

і матеріалів 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:      Комунальним підприємством  

        «Покровськводоканал» 

 

Директор 

КП «Покровськводоканал»       В.Хижняк 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник міського голови                            В.Кірієнко 

 

Начальник фінансового управління     Ю. Порецька 

 

В. о. начальника 

юридичного відділу        Т.Білецька 

 

  

Начальник організаційного відділу     Ж. Крамарова 

 

 

Голова комісії з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, екології, 

охорони довкілля та благоустрою      М. Касьян 

  

  

 

Секретар міської ради        І. Сущенко 



  

Пояснювальна записка 

до проекту рішення міської ради про передачу основних засобів та 

 матеріалів 
 

  

      З метою забезпечення на території міста Покровська якісного та 

своєчасного виконання обов’язків, покладених на Головне управління 

Національної поліції в Донецькій області, на підставі рішення Покровської  

міської ради  №7/62-1 від 20.12.2018р.«Про міський бюджет на 2019 рік», 

Рішення Покровської міської ради від 17.01.2018 №7/50-5 «Про затвердження 

програми «Правопорядок», керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р №280/97-ВР,прошу 

розглянути  проект рішення «Про передачу основних засобів  та матеріалів»- 

3710 л (три тисячі сімсот десять  літрів бензину А-92 на суму 99 984,50 грн. 

(дев’яносто дев`ять тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири  грн. 50коп.) на баланс 

Головному управлінню Національної поліції в Донецькій області . 

 

 

 
 

 

 

 

Директор 

КП «Покровськводоканал»      В.Хижняк 

 

 

 
 


