
         УКРАЇНА 

        ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

       ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        РІШЕННЯ 

 

 

від 06.08.2020№7/82-8 

м.Покровськ 

 

Про створення тимчасової контрольної  

комісії з проведення перевірки виконання 

капітальних ремонтів об’єктів освіти, 

культури, охорони здоров’я, спорту та 

інших об’єктів, на які виділялися бюджетні 

кошти протягом 2016-2020 рр. 

 

 

 За ініціативою депутатів Покровської міської ради Донецької області, 

з метою раціонального використання, своєчасного та якісного освоєння 

бюджетних коштів, керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Створити тимчасову контрольну комісію з проведення перевірки 

виконання капітальних ремонтів об’єктів освіти, культури, охорони 

здоров’я, спорту та інших об’єктів, на які виділялися бюджетні кошти 

протягом 2016-2020 рр. згідно Додатку 1. 

2. До складу тимчасової контрольної комісії залучити для участі в її 

роботі депутатів Покровської міської ради Донецької ради згідно 

Додатку 2.  

3. Провести перевірку виконання капітальних ремонтів об’єктів освіти, 

культури, охорони здоров’я, спорту та інших об’єктів, на які 

виділялися бюджетні кошти протягом 2016-2020 рр. щодо 

відповідності якості та обсягів виконаних робіт витраченим коштам.  

4. Результати проведення перевірки заслухати на сесії міської ради. 

5. Контроль щодо виконання даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань  правового захисту населення, законності, 

правопорядку, свободи слова та депутатської етики (Неголюк).   

 

 

 

 

В.п.міського голови        О.Требушкін 



Додаток 1   

до рішення міської ради  

від 06.08.2020№7/82-8 

 

Об’єкти освіти, культури, охорони здоров’я, спорту  

та інші об’єкти, на які виділялися бюджетні кошти 

протягом 2016-2020 рр. 

 

1. Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 

Покровської міської ради Донецької області за адресою: м. Покровськ 

Донецької області, вул. Гоголя, 2а; 

2. Капітальний ремонт Родинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

№36 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за 

адресою: м.Родинське Донецької області, вул.Миру, 2; 

3. Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступенів №14 

Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 

м.Покровськ Донецької області, вул. Шмідта,194; 

4. Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 

м.Покровськ Донецької області, смт.Шевченко, вул.Шкільна, 2; 

5. Капітальний ремонт Дошкільного навчального закладу №43 

"Колокольчик" Покровської міської ради Донецької області за 

адресою: м.Покровськ Донецької області, м-н Сонячний, 10б; 

6. Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №11 

«Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області, за адресою: 

м.Покровськ Донецької області, вул.Шмідта, 4; 

7. Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 

«Дивограй» Покровської міської ради Донецької області (другий 

корпус) за адресою: м.Родинське Донецької області, вул.Миру, 13; 

8. Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №8 "Ластівка" 

Покровської міської ради Донецької області, за адресою: м.Покровськ 

Донецької області, м-н Южний, 34; 

9. Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №4 «Берізка» 

Покровської міської ради Донецької області за адресою: м.Покровськ 

Донецької області, вул.Шмідта, 141А. 

10. Капітальний ремонт КПСМНЗ «ПОКРОВСЬКА МУЗИЧНА ШКОЛА 

ІМ. М.Д. ЛЕОНТОВИЧА» за адресою: м.Покровськ Донецької області, 

вул.Поштова, 2. 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради        О.Требушкін 

 

 

 

 



 

Додаток 2   

до рішення міської ради  

від 06.08.2020№7/82-8 
  

СКЛАД 

тимчасової контрольної комісії з проведення перевірки виконання 

капітальних ремонтів об’єктів освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та 

інших об’єктів, на які виділялися бюджетні кошти протягом 2016-2020 рр. 

  

  

Неголюк      Голова постійної комісії з питань  

Костянтин Олександрович  правового захисту населення, 

законності, правопорядку, свободи 

слова та депутатської етики   

 

Костенников Член постійної комісії з 

Євген Іванович  питань розвитку вугільної 

промисловості  

  

Стародуб      Голова постійної комісії з питань  

Віктор Іванович     планування, фінансів, бюджету,  

соціально-економічного розвитку 

міста, інвестиційної діяльності, 

розвитку підприємництва 

  

Суліма      Голова постійної комісії з освіти,  

Віталій Володимирович  культури, духовності, молоді, 

фізкультури та спорту 

  

Саркісян Голова постійної комісії з питань 

Ніна Вікторівна охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, надання послуг 

населенню і транспорту 

  

Касьян Голова постійної комісії 

Микола Миколайович з житлово-комунального 

господарства, комунальної  

власності, екології, охорони 

довкілля та благоустрою 

  

Конько      Голова постійної комісії з питань 

Людмила Ігорівна   містобудування, будівництва і 

земельних відносин 

  

  

  

   

  

Секретар міської ради    О.Требушкін  

  



  

АРКУШ 

погодження до проекту рішення 

Покровської міської ради Донецької області  
  

 

Про створення тимчасової контрольної комісії  

з проведення перевірки виконання капітальних  

ремонтів об’єктів освіти, культури, охорони здоров’я, 

спорту та інших об’єктів, на які виділялися 

бюджетні кошти протягом 2016-2020 рр. 
  

  

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Заступником міського голови Федоровим С.В.  
 

Заступник міського голови       С.Федоров 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

Заступник міського голови                                                    С.Федоров 

 

В.о.начальника відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської 

ради та її виконавчих органів                                                Т.Білецька

                    

                                  

В.о.начальника відділу з  

організаційної роботи міської ради                                       О.Самсоненко  

  

  

Голова постійної комісії з житлово- 

комунального господарства, комунальної власності,  

екології, охорони довкілля та благоустрою    М.Касьян  
     

  

Голова постійної комісії з питань  

планування, фінансів, бюджету,  

соціально-економічного розвитку міста,  

інвестиційної діяльності, розвитку  

підприємництва         В.Стародуб 

  

  

  

 

Секретар міської ради            О.Требушкін 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Покровської міської ради  

Донецької області  
  

 

Про створення тимчасової контрольної комісії  

з проведення перевірки виконання капітальних  

ремонтів об’єктів освіти, культури, охорони здоров’я, 

спорту та інших об’єктів, на які виділялися 

бюджетні кошти протягом 2016-2020 рр. 
 

За ініціативою депутатів Покровської міської ради Донецької області, 

з метою раціонального використання, своєчасного та якісного освоєння 

бюджетних коштів, виникла необхідність в створенні тимчасової 

контрольної комісії з проведення перевірки виконання капітальних ремонтів 

об’єктів освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та інших об’єктів, на які 

виділялися бюджетні кошти протягом 2016-2020 рр. згідно Додатку 1, до 

складу якої потребує залучення для участі в її роботі депутатів Покровської 

міської ради Донецької ради згідно Додатку 2.  

 

 

 

Заступник міського голови       С.Федоров 

 
  


