
 
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

від 19.05.2021 № 8/9-9 
м. Покровськ 

 

Про внесення змін до рішення  

від 17.02.2021 №8/5-16  

«Про надання згоди на прийняття  

до комунальної власності територіальної 

громади міста Покровськ Донецької області  

об’єктів нерухомого майна, що належать   

ПРАТ «Шахтоуправління «Покровське»» 

 

З метою оформлення договорів дарування об’єктів нерухомого майна, що належать  

Приватному Акціонерному товариству «Шахтоуправління «Покровське», на виконання 

рішення Покровської міської ради Донецької області від 17.02.2021 №8/5-16 «Про надання 

згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Покровськ 

Донецької області об’єктів нерухомого майна, що належать ПРАТ «Шахтоуправління 

«Покровське»»,   керуючись статтями  26, 59, 60, 73 Закону України від 21 травня 1997 року 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до  рішення від 17.02.2021 №8/5-16 «Про надання згоди на 

прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Покровськ Донецької 

області об’єктів нерухомого майна, що належать  ПРАТ «Шахтоуправління «Покровське»», 

а саме: 

 Викласти п.3 рішення міської ради в новій  редакції:  

 Уповноважити в.о.начальника відділу освіти Покровської міської ради Донецької 

області Гнатенко Н.А.,  від імені Покровської міської ради,  вчинити правочин щодо 

підписання договорів дарування об’єктів нерухомого майна: 

 - будівлі дитсадку-ясла «Золота рибка»,  розташованого   за адресою:  85307, 

Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон  «Шахтарський»,  б.33а; 

 - будівлі дитячо-юнацького центру «Надія» (д/сад «Дружний»),  розташованого   за 

адресою:  85307, Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон «Лазурний»,  б.6а; 

           - будівлі дитячого  садку  «Голубок»,  розташованого за адресою:  85307, Донецька 

область, м.Покровськ, смт.Шевченко, вул.Центральна, б. 5. 

 2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради Ідрісову М., контроль за 

виконанням рішення покласти на постійні комісії міської  ради з питань місцевого 

самоврядування, гласності та депутатської діяльності, забезпечення громадського порядку, 

дотримання законності, захисту прав, свобод і законних інтересів (Тришкін), з питань 

охорони здоров’я, освіти, молодіжної політики та спорту (Циганок). 

 

 
В.о.міського голови           Н.Іваньо  



 

 

АРКУШ 
погодження до проекту рішення 

Покровської міської ради 

Про внесення змін до рішення від 17.02.2021 №8/5-16 

«Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Покровськ Донецької області об’єктів нерухомого майна, що належать 

ПРАТ «Шахтоуправління «Покровське»» 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ             відділом освіти Покровської міської ради Донецької  області  

 

 

 

В.о.начальника відділу  освіти       Н.Гнатенко 

 

             

                          

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови  з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                                         М.Ідрісова  

                                          

 

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 постійної 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 охорони здоров’я, освіти,  

молодіжної політики та спорту      І.Циганок 

 

 

Секретар міської ради                                                                                Н.Іваньо 
 


