
 

 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                 РІШЕННЯ                   

 

 

від 17.03.2021 № 8/7-6 
            м.Покровськ 
 

 

Про затвердження передавального 

акту Фінансового управління  

Покровської міської ради 

Донецької області  

 

 

 Враховуючи рішення Покровської міської ради Донецької області від 24.12.2020 

року №8/2-6 «Про реорганізацію Фінансового управління Покровської міської ради 

Донецької області», відповідно до вимог Законів України від 16 липня 1999 року                    

№ 996-ХIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28.02.2000  №419, Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджену 

наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, керуючись статтями                

26, 59, 60, 73, пункту 6 -1 розділу V прикінцеві положення Закону України від 21 травня 

1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), міська рада -  

 

ВИРІШИЛА:  

 

 1. Затвердити передавальний акт Фінансового управління Покровської міської ради 

Донецької області (ЄДРПОУ 02312956, місцезнаходження: 85300, Донецька область, 

м.Покровськ, площа Шибанкова, буд. 13) (додається).  

   

 2. Передати з балансу Фінансового управління Покровської міської ради Донецької 

області на баланс Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області майно, активи та зобов’язання  Фінансового 

управління Покровської міської ради Донецької області.  

   

            3. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мілютіна К.С., контроль – на постійну 

комісію з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності, 

забезпечення громадського порядку, дотримання законності, захисту прав, свобод і 

законних інтересів (Тришкін) та комісію з питань планування, бюджету і фінансів, 

інвестиційної політики (Харчевна).  

 

 

Міський голова                                                                                               Р. Требушкін  

 

 

 

 

 



 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення Покровської міської ради  

 

Про затвердження передавального акту Фінансового управління 

Покровської міської ради Донецької області 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:          Фінансовим управлінням Покровської міської ради Донецької  

            області 

 

Голова комісії з  реорганізації                                                                      Ю. Порецька  

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:  

  

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради      К.Мілютін 

 

 

Директор Департаменту 

фінансово-економічної політики  

та управління активами  

Покровської міської ради  

Донецької області                                   О. Добровольський 

 

 

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів                                                                        В.Пишна  

 

 

Начальник відділу забезпечення  

діяльності міської ради                                                                                  Ж.Крамарова  

 

 

Голова комісії з питань місцевого 

самоврядування,гласності та  

депутатської діяльності, забезпечення 

громадського порядку, дотримання  

законності, захисту прав, 

свобод і законних інтересів                                                                            Д.Тришкін 

 

 

Голова постійної комісії з питань 

планування, бюджету і фінансів, 

інвестиційної політики                                                                                    О.Харчевна  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                     Н. Іваньо 


