УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

№

бід

м. Покровськ

Про скликання чергової сьомої
сесії міської ради 8 скликання

На підставі статей 42, 46, 59, 73 Закону України від 21.05.1997
№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами),1. Розпочати роботу сесії міської ради з 5 березня 2021 року.
2. Провести

засідання

постійних

комісій

міської

ради

з 09.03.2021 року.
3. Пленарне засідання міської ради розпочати 17 березня 2021 року о
10.00 годині в сесійній залі міської ради.
4.

Винести на розгляд сесії питання згідно додатку.

Міський голбва 5 /
\\

.--А

Р.Требушкін

Додаток
до розпорядження міського голови
В ІД

^

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергової сьомої сесії міської ради 8 скликання
Дата проведення сесії - 17.03.2021;
Час проведення -1 0 .0 0 ;
Місце проведення сесійна зала (4 поверх)
1.
Інформація щодо стану законності на території міста Покровська та
Покровського району на 12 місяців 2020 року.
Доповідач:Щ епіхін О., керівник Красноармійськоїмісцевої прокуратури
2.
Про затвердження звітів
про виконання бюджетів
приєднаних
територіальних громад за 2020 рік.
3.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020
№ 8/2-1 «Про місцевий бюджет Покровської міської територіальної громади на
2021 рік».
4.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020
№ 8/2-3 «Про Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської
територіальної громади Донецької області на 2021 рік».
5.
Про затвердження передавального акту Фінансового управління
Покровської міської ради Донецької області
6.
Про виконання рішення міської ради від 20.12.2019 №7/72-2 «Про
Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська Донецької
області на 2020 рік».
7.
Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами міської ради у 2020 році.
8.
Про нагородження Почесною грамотою Верховної ради України.
9.
Про внесення змін до рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №
8/2-5 «Про затвердження структури і загальної чисельності апарату ради та її
виконавчих органів».
10.
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».
11.
Про передачу основних засобів.
12.
Про надання згоди на встановлення меморіальної дошки Кандибко Наталії
Іванівні.
13.
Про внесення змін в п.3.3.5 Положення про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого бюджету
затвердженого рішенням міської ради від 20.01.2021 №8/4-16 «Про затвердження
Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам за
рахунок коштів місцевого бюджету та складу комісії з питань надання
одноразової матеріальної допомоги громадянам за рахунок коштів місцевого
бюджету в новій редакції».
14.
Про передачу мікрохвильових пічей.
15.
Про Порядок виплати одноразових грошових винагород спортсменам і
тренерам м.Покровська
Донецької області та приєднаних територій
з
-

олімпійських та неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю
у 2021-2024 роках
16.
Про передачу основних засобів з балансу Комунального підприємства
«Управління міського господарства» на баланс Комунального підприємства
«Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської міської ради Донецької
області.
17.
Про передачу парку «Ювілейний» з балансу Комунального підприємства
«Міський парк культури та відпочинку» на баланс Комунального підприємства
«Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської міської ради Донецької
області.
18.
Про надання дозволу
на списання основних засобів (колісної
автотранспортної техніки).
19.
Про затвердження структури та штатів Покровського міського центру
соціальних служб Донецької області.
20.
Про встановлення директору Покровського міського центру соціальних
служб Донецької області тарифного розряду, премії та надбавки за складність,
напруженість у роботі
21. Про деякі питання оренди комунального майна Покровської міської ради.
22.
Про затвердження Переліків об’єктів комунального майна територіальної
громади м. Покровська для передачі майна в оренду.
23.
Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій для передачі
комунального майна на пільгових умовах.
24.
Про затвердження Стратегії розвитку міста Покровська Донецької області
до 2030 року.
25.
Про затвердження Положення про комунальну установу Покровський
координаційний комітет самоорганізації населення в новій редакції.
26.
Про затвердження Програми розвитку органів самоорганізації населення
Покровської міської ради на 2021-2026 роки.
Земельні питання.
Різне.
. ~ ~

Керуючий справами виконкому ради

А.Жук

