
 

УКРАЇНА 
 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

 

від 20.01.2021 № 8/4-30 
                         м.Покровськ 

 

Про внесення змін у додаток 4 до рішення  

міської ради від 18.12.2020 №8/1-32 «Про  

реорганізацію юридичних осіб публічного 

права шляхом приєднання до Покровської  

міської ради  Донецької області» 

 

 

 У зв’язку з виниклою необхідністю, пов’язаною з передачею майнових прав 

та обов’язків Новотроїцької сільської ради Донецької області та здійснення  

відповідних дій під час проведення ліквідаційної процедури, керуючись Порядком 

подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2000 р. № 419 (із змінами), п. 7 Розділу I Положення про 

інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 (із змінами), ст.ст. 26,59,73 Закону 

України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні», із змінами, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Внести зміни у додаток 4 до рішення міської ради від 18.12.2020 №8/1-32  

«Про реорганізацію юридичних осіб публічного права шляхом приєднання до 

Покровської міської ради Донецької області» шляхом викладення його у новій 

редакції (додається). 

 

 

Міський голова        Р.Требушкін 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  Додаток № ___ 

  до рішення міської ради  

          від 20.01.2021 № 8/4-30 

 
КОМІСІЯ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ  

НОВОТРОЇЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 

 

Демешко      Голова комісії  

Олена Анатоліївна     ідентифікаційний номер 2705109640 

Донецька область, Покровський район, 

с.Новотроїцьке,  

вул. Центральна, буд.3 кв.11 

 

 

Прокопенко      Член комісії  

Тетяна Миколаївна    ідентифікаційний номер 2576219140 

Донецька область, Покровський район, 

с.Новотроїцьке, 

вул. Берегова, буд. 24 

 

 

Горошко      Член комісії  

Світлана Йосипівна   ідентифікаційний номер 2205416681 

Донецька область, Покровський район, 

с.Новотроїцьке,  

вул. Центральна, буд. 63 

 

     

Секретар міської ради      Н.Іваньо 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту рішення 

Покровської міської ради 

 

Про внесення змін у додаток 4 до рішення  

міської ради від 18.12.2020 №8/1-32 «Про  

реорганізацію юридичних осіб публічного 

права шляхом приєднання до Покровської  

міської ради  Донецької області» 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Відділ юридичного забезпечення  діяльності міської ради  

    та її виконавчих органів 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Керуючи справами  

виконкому міської ради А.Жук   

 

 

В.о.начальника відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської 

ради та її виконавчих органів                                                       Т.Білецька 

 

 

Начальник відділу з організаційної  

роботи міської ради                                                         Ж.Крамарова  

 

 

Голова постійної комісії з питань місцевого  

самоврядування, гласності та депутатської  

діяльності, забезпечення громадського порядку,  

дотримання законності, охорони прав,  

свобод та законних інтересів  Д.Тришкін  

 

 

Секретар міської ради             Н.Іваньо   

 

  

 

 

 

 



                                              Пояснювальна записка 

  погодження до проекту рішення Покровської міської ради 

«Про внесення змін у додаток  4 до рішення міської ради від 18.12.2020 №8/1-32 

«Про реорганізацію юридичних осіб публічного права шляхом приєднання до 

Покровської міської ради  Донецької області» 

 
 

 У зв’язку з виниклою необхідністю, пов’язаною з передачею майнових прав 

та обов’язків Новотроїцької сільської ради Донецької області та здійснення  

відповідних дій під час проведення ліквідаційної процедури, керуючись Порядком 

подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2000 р. № 419 (із змінами), п. 7 Розділу I Положення про 

інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 (із змінами), ст.ст. 26,59,73 Закону 

України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні», із змінами, пропонуємо прийняти дане рішення. 

 

 

 

В.о.начальника відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської 

ради та її виконавчих органів                                                        Т.Білецька 

 

 

 

 

 


