
УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

ВІД №
м. Покровськ

Про сюїикання чергової десятої 
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 02 червня 2021 року.
2. Провести засідання постійних комісій міської ради 

з 07.06.2021 року.
3. Провести Депутатський день 14 червня 2021 року.
4. Пленарне засідання міської ради розпочати 16 червня 2021 року о 

10.00 годині в сесійній залі міської ради.
5. Винести на розгляд сесії питання згідно додатку.



Додаток
до розпорядження міського голови
ВІД а Л Я * /’_______ №

ПОРЯДОК ДЕННИМ
чергової десятої сесії міської ради 8 скликання

Дата проведення сесії - 16.06.2021 ' *

Час проведення - 10.00;
Місце проведення -  сесійна зала (4 поверх)

1. 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».
Д оповідач: Д обровольський  О. О., директ ор Д епарт ам ент у ф інансово-економ ічної 
політики та управління акт ивами м іськ о ї р а д и
2. 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».
Д оповідач: Д обровольський  О .О ., директ ор Д епарт ам ент у ф інансово-економ ічної 
політики та управління акт ивами м іськ о ї р а д и
3. Про затвердження Переліків об’єктів комунального майна територіальної 
громади м. Покровська для передачі майна в оренду у новій редакції.
Д оповідач: Д обровольський О. О., директ ор Д епарт ам ент у ф інансово-економ ічної 
політики та управління акт ивами м іськ о ї р а д и
4. Про внесення доповнень в Перелік підприємств, установ, організацій для 
передачі комунального майна на пільгових умовах, затверджений рішенням 
міської ради від 17.03.2021 № 8/7-9 «Про затвердження переліку підприємств, 
установ, організацій для передачі комунального майна на пільгових умовах». 
Д оповідач: Д обровольський О.О., директ ор Д епарт ам ент у ф інансово-економ ічної 
політики т а управління акт ивами м іськ о ї р а д и
5. Про план роботи міської ради на друге півріччя 2021 року.
Д оповідач:К рам арова  Ж .Л ., начальник відділу забезпечення діяльност і м іськ о ї 
ради.
6. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021№8/6-7 «Про 
затвердження передавального акту та_зміну засновника Родинської міської ради». 
Д оповідач: М огильчак О.Ю ., начальник ф інансово господарського  відділу
7. Про передачу основних засобів та матеріальних цінностей.
Д оповідач: М огильчак О.Ю ., начальник ф інансово господарського  відділу
8. Про затвердження Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки». 
Д оповідач .Г ергуленко Н.О., в. о. начальника служ би у  справах діт ей
9. Про зміну назви та перепрофілювання (зміну типу) загальноосвітніх закладів 
Покровської міської ради Донецької області.
Д оповідач: Гнат енко Н.А., в.о. начальника відділу освіт и



10. Про надання дозволу на списання основних засобів відділу освіти 
Покровської міської ради Донецької області.
Д оповідач: Гнат енко Н.А., в.о. начальника відділу освіт и
11. Про затвердження структури відділу культури, туризму та охорони 
культурної спадщини в новій редакції
Д оповідач: Олехнович О.О., начальник відділу культури, т уризм у т а охорони  
культ урної спадщ ини
12. Про передачу ноутбуку.

Д оповідач: Бонзю х І.П., начальник УСЗН
13. Про створення при Покровському міському центрі Соціальних служб 
Донецької області служби «Денний центр соціально-психологічної допомоги 
особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 
статі».
Д оповідач: Л исенко Т.М., директ ор цент ру соціальних служ б
14. Про затвердження структури та штатів Покровського міського центру 
соціальних служб Донецької області.
Д оповідач: Л исенко Т.М., директ ор цент ру соціальних служ б
15. Про надання згоди на безоплатну передачу комплекту мобільного 
діагностичного комплексу ГОІ87500.
Д оповідач: О вчаренко О.О., в.о. начальника відділу охорони з д о р о в ’я П М Р
16. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2021 № 8/4-3 «Про 
оголошення конкурсу на зайняття посади генерального директора КНП 
«Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування Покровської міської ради» 
Д оповідач: О вчаренко О .О ., в.о. начальника відділу охорони здоров  ’я П М Р
17. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.02.2021 року № 8/5-30 
«Про затвердження міської цільової Програми «Безпечне місто» на 2020-2024 
роки у новій редакції.
Д оповідач: К олом ійцев О.А., завідувач  сект ору з  прот идії корупції відділу з  
питань безпеки т а прот идії корупції
18. Про затвердження Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків у місті Покровську Донецької області та приєднаних 
територіях на 2021 - 2025 роки
Д оповідач: К олосов А.В., в.о. начальника Ж К В
19. Про списання багатоквартирних будинків.

Д оповідач: К олосов А.В., в.о. начальника Ж К В
20. Про передачу основних засобів, матеріалів і витрат.
Д оповідач: К олосов А.В., в.о. начальника Ж К В
21. Про передачу повноважень щодо визначення замовника виконання робіт. 
Д оповідач: К олосов А.В., в.о. начальника Ж К В
22. Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Покровськтепломережа» в новій редакції.
Д оповідач: Бат енко М.В., директ ор К П  «П окровськт еплом ереж а»
23. Про внесення змін до рішень міської ради щодо передачі паливно- 
мастильних матеріалів КП «Покровськводоканал».
Д оповідач: К оваль С.М., директ ор К П  «П окровськводоканал»
24. Про передачу основних засобів та матеріальних цінностей.
Д оповідач: Н азаров О.О., начальник К П  «УМ Г»



25. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.04.2021 №8/8-27 «Про 
передачу основних засобів».
Д оповідач: Н азаров О .О ., начальник К П  «УМ Г»
26. Про передачу майна з балансу КП «Муніципальна служба правопорядку» 
Покровської міської ради.
Д оповідач: Ант ипенко О.В., начальник К П  «М уніципальна служ ба правопорядку»  
П окровської м іськ о ї р а д и
27. Про делегування функцій замовника.
Д оповідач: П роскуренко Д О . ,  начальник К П  «Управління капіт ального
будівницт ва» П окровської м іськ о ї ради  
Земельні питання.
Різне

Керуючий справами виконкої
■\
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