
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ,

ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ,
СВОБОДИ СЛОВА ТА ДЕПУТАТСЬКОЇ 

ЕТИКИ

№ Сі
СКЛАД:
Голова комісії 
Заступник голови комісії 
Секретар комісії 
Члени комісії:

ЗАПРОШЕНІ:

ПРОТОКОЛ
засідання комісії

/ £ . 09.2020
/1,00

Не голю к К. О. 
Бобошко О. А 

'Близнецов С.В 
< Бугайов Р.С. 
Л'олмачов М.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. 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. Сємячкова Н.А., начальник служби персоналу
2. Про внесення змін у додаток до рішення Покровської міської ради від 21.02.2020
№ 7/74-5 «Про затвердження списку присяжних для Красноармійського
міськрайонного суду Донецької області на період 2020-2023 роки».
Доповідач: Іщенко А.О.,в.о. начальника відділу юридичного забезпечення діяльності 
міської ради та її виконавчих органів.
3. Про створення «Центру професійного розвитку педагогічних працівників» 
Покровської міської ради Донецької області.
Доповідач:Голуб М.О., начальник відділу освіти
4. Про внесення змін до структури та штатної чисельності ентралізованої 
бухгалтерії та КУ «Група централізованого господарського обслуговування» відділу 
освіти Покровської міської ради Донецької області.
Доповідач:Голуб М.О., начальник відділу освіти
5. Про перейменування Покровського міського центру соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді Донецької області та затвердження Положення в новій 
редакції.
Доповідач:Лисенко Т.М., директор Покровського ЦСССМД
6. Про затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають 
соціально важливі послуги населенню у м. Покровську. затвердження Переліків 
першого та другого типу об'єктів комунального майна територіальної громади м. 
Покровська для передачі майна в оренду на аукціоні та без проведення аукціону. 
Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ



комунального підприємства7. Про затвердження Статуту 
«Покровськтепломережа» в новій редакції.
Доповідач: Гордієнко Д.В., директор КІ1 «Покровськтепломережа»
8. Про визнання коммунальною власністю та передачу у господарське відання 
об’єкту нерухомого майна.
Доповідач: Кивайло О.Ю., юрисконсульт КП «ГІЦЕЗДО»
9. Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Управління 
капітального будівництва» Покровської міської ради Донецької області в новій 
редакції.
Доповідач:Проскуренко Д., начальник КП «УКБ»

ХІД ЗАСІДАННЯ

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

ВИРІШИЛИ: '^>и\лесд-м, \а,Су Д- озгаДТ__________________

ГОЛОСУВАЛИ: за - З
проти -  о  
утримався-о

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у додаток до рішення Покровської міської ради
від 21.02.2020 № 7/74-5 «Про затвердження списку присяжних для
Красноармійського міськрайонного суду Донецької області на період 2020-2023 
роки».
Доповідач: Іщенко А.О.,в.о. начальника відділу юридичного забезпечення діяльності 
міської ради та її виконавчих органів

ВИРІШИЛИ: >̂и иееїїм  \усх ________________

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3>
проти -  о 
утримався -  о

3. СЛУХАЛИ: Про створення «Центру професійного розвитку педагогічних 
працівників» Покровської міської ради Донецької області.
Доповідач:Голуб М.О., начальник відділу освіти

ВИРІШИЛИ: Ую ЬозЮ Д. сд О  і~_________________
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3  ^

проти о 
утримався о

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до структури та штатної чисельності централізованої 
бухгалтерії та КУ «Група централізованого господарського обслуговування» відділу освіти 
Покровської міської ради Донецької області.



Доповідач:Голуб М.О., начальник відділу освіти

ВИРІШИЛИ: а у^р*мі шр и ^
ГОЛОСУВАЛИ: за - Л

проти -  О 
утримався -  о

5. СЛУХАЛИ: Про перейменування ГІокровського міського центру соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді Донецької області та затвердження Положення в 
новій редакції.
Доповідач:Лисенко Т.М., директор ГІокровського ЦСССМД

ВИРІШИЛИ: г̂мМзг_сЗ<у( ул(У Ьо,\т.».9 л_ ОоалТ______________
ГОЛОСУВАЛИ- за - 3

проти -- О 
утримався о

6г СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що 
надають соціально важливі послуги населенню у м. Покровську. затвердження 
Переліків першого та другого типу об'єктів комунального майна територіальної 
громади м. Покровська для передачі майна в оренду на аукціоні та без проведення 
аукціону.
Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ

ВИРІШИЛИ: ^дия_езгм. псу _________ _

ГОЛОСУВАЛИ: за- 3
проти о  
утримався о

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства
«Покровськтепломережа» в новій редакції.
Доповідач: Гордієнко Д.В., директор КГІ «Покровськтепломережа»

ВИРІШИЛИ: ууд сссСА______________
ГОЛОСУВАЛИ: за - В>

проти
утримався -

8. СЛУХАЛИ: Про визнання коммунальною власністю га передачу у господарське 
відання об’єкту нерухомог о майна.
Доповідач: Кивайло О.Ю., юрисконсульт КП «ІЩЕЗДО»

ВИРІШИЛИ: _ £иий,ЄУч ОА. Ко І ЇЖА X сюлД У_____ __________
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3  ^

проти
утримався -



9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства
«Управління капітального будівництва» ГІокровської міської ради Донецької області 
в новій редакції.
Доповідач:Проскуренко Д., начальник КП «УКБ»

ВИРІШИЛИ: У-Су
ГОЛ ОСУ ВАЛИ: за - 3>

проти О 
утримався

Голова комісії

Секретар комісії


