
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ’ФІНАНСІВ, 

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

ПРИСУТНІ:

ПРОТОКОЛ
засідання комісії в режимі відео конференції

22.04.2020
09.00

Голова комісії 
Заступник голови комісії 
Секретар комісії 
Члени комісії:

ЗАПРОШЕНІ:

Стародуб В.І. - 
— Масіч В.О.
~~ Глебський П.В. 
^  Каган О.О. 
і/ Озеров Є.І.

ПОРЯДОК ДЕННИИ:

1. Про внесення змін та доповнень до Програми відшкодування відсоткових ставок 
за залученими в фінансових установах кредитами на заходи з підвищення 
енергоефективності, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних 
будинків, житлово-будівельним кооперативам та фізичним особам на 2016 -  2025 
роки, що була затверджена рішенням міської ради від 26.10.2018 №7/60-6 
Доповідач: ШвецІ.М., відділ екології та енергозбереження
2. Про порядок нарахування орендної плати орендарям за користування 
нерухомим майном комунальної власності під час дії карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної 
хвороби (СОУГО-19).
Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ
3. Про втрату чинності рішення міської ради від 27.03.2013 №6/27-16 «Про 
затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової 
участі фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури м.Покровськ»
Доповідач: Барановська Н.Ю., в.о. начальника відділу архітектури та
містобудування
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.01.2017 № 7/28-9 «Про оплату 
праці»
Доповідач:Могильчак О.ІО., начальник фінансово-господарського відділу
5. Про внесення змін до рішення Покровської міської ради від 24.05.2018 № 7/55- 
12 «Про передачу основних засобів та матеріальних цінностей».
Доповідач:Могильчак О.Ю., начальник фінансово-господарського відділу
6. Про передачу основних засобів.
Доповідач:Могильчак О.Ю., начальник фінансово-господарського відділу

н



7. Про виконання рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/62-2 «Про Програму 
економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік та основні 
напрямки діяльності на 2020 і 2021 роки».
Доповідач; Каюн М.Б., начальник відділу економічного аналізу
8. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 
виконавчими органами міської ради у 2019 році.
Доповідач: Каюн М.Б., начальник відділу економічного аналізу
9. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №7/72-1 «Про бюджет 
міста Покровськ на 2020 рік»
Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління
10. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №7/72-2 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська Донецької області 
на 2020 рік ».
Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління

Хід засідання

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми відшкодування 
відсоткових ставок за залученими в фінансових установах кредитами на заходи з 
підвищення енергоефективності, що надаються об’єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам та фізичним особам 
на 2016 -  2025 роки, що була затверджена рішенням міської ради від 26.10.2018 
№7/60-6
Доповідач: Швец І.М., відділ екології та енергозбереження
ВИРІШИЛИ:____________________________________________________ -
ГОЛОСУВАЛИ: за - з,

проти -  О 
утримався -  д

2. СЛУХАЛИ: Про порядок нарахування орендної плати орендарям за 
користування нерухомим майном комунальної власності під час дії карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19).
Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ
ВИРІШИЛИ:___________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ: за - З

проти -  Р 
утримався -  0

3. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення міської ради від 27.03.2013 №6/27-16 
«Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру 
пайової участі фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно- 
транспортної та соціальної інфраструктури м.Покровськ»
Доповідач: Барановська Н.Ю., в.о. начальника відділу архітектури та
містобудування
ВИРІШИЛИ: ______  __________________________________________ _



ГОЛОСУВАЛИ: за - 5
проти -  о 
утримався -  0

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 05.01.2017 № 7/28-9 
«Про оплату праці»
Доповідач:Могильчак О.Ю., начальник фінансово-господарського відділу
ВИРІШИЛИ:___________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ: за - ^

проти -  О 
утримався -  0

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Покровської міської ради від 24.05.2018 
№ 7/55-12 «Про передачу основних засобів та матеріальних цінностей».
Доповідач:Могильчак О.Ю., начальник фінансово-господарського відділу
ВИРІШИЛИ:___________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ: за -

проти -  Ю 
утримався -  0

6. СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів.
Доповідач:Могильчак О.Ю., начальник фінансово-господарського відділу
ВИРІШИЛИ:___________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ: за - >

проти -  О 
утримався -  0

7. СЛУХАЛИ: Про виконання рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/62-2 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік та 
основні напрямки діяльності на 2020 і 2021 роки».
Доповідач: Каюн М.Б., начальник відділу економічного аналізу
ВИРІШИЛИ:___________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ: за - ^

проти -  0 
утримався -  0

8. СЛУХАЛИ: Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної 
політики виконавчими органами міської ради у 2019 році.
Доповідач: Каюн М.Б., начальник відділу економічного аналізу
ВИРІШИЛИ:___________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ: за - З7

проти -  0 
утримався -  О



9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №7/72-1 
«Про бюджет міста Покровськ на 2020 рік»
Доповідач: Порецъка Ю.М., начальник фінансового управління
ВИРІШИЛИ:___________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ: за - З  

проти -  О 
утримався -  О

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №7/72-2 
«Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська Донецької 
області на 2020 рік ».
Доповідач: Порецъка Ю.М., начальник фінансового управління
ВИРІШИЛИ:___________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ: за - З

проти -  О 
утримався -

Секретар комісії


