
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ,

ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ,
СВОБОДИ СЛОВА ТА ДЕПУТАТСЬКОЇ 

ЕТИКИ
ПРОТОКОЛ

засідання комісії в режимі відео конференції
16.04.2020
12.00

СКЛАД:
Голова комісії 
Заступник голови комісії 
Секретар комісії 
Члени комісії:

ЗАПРОШЕНІ:

Неголюк К.О. 
у Бобошко О.А 
^ Близнецов С.В 
і/ Бугайов Р.С.
1/ Толмачов М.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження Програми з протидії поширенню наркоманії, боротьби з 
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у м. 
Покровськ «Стоп наркотик» на 2020 -  2022 роки.
Доповідач: Журба Ю., Покровський відділ поліція
2. Про затвердження Статуту КП «Муніципальна служба правопорядку» 
Покровської міської ради в новій редакції.
Доповідач:Антипенко О., начальник КП «Муніципальна служба правопорядку»
3. Про затвердження нового складу адміністративної комісії при виконавчому 
комітеті міської ради.
Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2016 № 7/4-4 «Про 
затвердження структури і загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 
органів» (зі змінами).
Доповідач: Семячкова Н.А., начальник служби персоналу
5. Про клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України. 
Доповідач: (Свято-Варваринська)
6. Про внесення змін та доповнень до Регламенту Покровської міської ради 
Донецької області 7 скликання.
Доповідач:Сущенко І.В., секретар міської ради
7. Про передачу основних засобів та матеріалів.
Доповідач: Хижняк В. О., директор КП «Покровськводоканал»



ХІД ЗАСІДАННЯ

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми з протидії поширенню наркоманії, 
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів у м. Покровськ «Стоп наркотик» на 2020 -  2022 роки.
Доповідач: Журба Ю., Покровський відділ поліція
ВИРІШИЛИ: $иш €ґпи и л  С£еДс___________
ГОЛОСУВАЛИ: за - У

проти -  ю 
утримався -  О

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту КП «Муніципальна служба 
правопорядку» Покровської міської ради в новій редакції.
Доповідач:Антипенко О., начальник КП «Муніципальна служба правопорядку»
ВИРІШИЛИ: $ггиеет -с/ и л - Є£еД е-________
ГОЛОСУВАЛИ: за -  Д 7 ^

проти -  /
утримався -

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу адміністративної комісії при 
виконавчому комітеті міської ради.
Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ: за - у

проти -  б) 
утримався -  О

і'С-СЬ СМЄ/1

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2016 № 7/4-4 
«Про затвердження структури і загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 
органів» (зі змінами).
Доповідач: Семячкова Н.А., начальник служби персоналу
ВИРІШИЛИ: сёгД __________

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3  ^
проти -  У Ь п г ш/ к б  
утримався -  V

5. СЛУХАЛИ: Про клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради 
України.
Доповідач: (Свято-Варваринська) _
ВИРІШИЛИ: Лиусссутуу^ _________
ГОЛОСУВАЛИ: за -  у 17

проти -  О 
утримався -  О



6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Регламенту Покровської міської
ради Донецької області 7 скликання.
Доповідач: Сущенко І.В., секретар міської ради

ВИРІШИЛИ: ______
ГОЛОСУВАЛИ: за~- ^

проти - О  .
утримався -  /  6 у .

7. СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів та матеріалів.
Доповідач: Хижняк В. О., директор КП «Покровськводоканал»

ВИРІШИЛИ: £ш гг& пс/ ґ7„<?Д̂ *ХгЛсі С£€/'с___________
ГОЛОСУВАЛИ: за -  у  '  Г

проти -  О 
утримався -  °

Голова комісії

Секретар комісії


