
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 16.06.2021 №8/10-6  

                 м. Покровськ 

 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 25.02.2021№8/6-7  

«Про затвердження передавального 

акту та зміну засновника Родинської 

міської ради»  

 

Враховуючи рішення Покровської міської ради Донецької області від 

18.12.2020 року №8/1-32 «Про реорганізацію юридичних осіб публічного права 

шляхом приєднання до Покровської міської ради Донецької області», 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. Доповнити пунктом 5.2 рішення міської ради від 25.02.2021 № 8/6-7 «Про 

затвердження передавального акту та зміну засновника Родинської міської ради» 

наступного змісту : 

«5.2 Змінити засновника юридичної особи публічного права Житлово – 

комунального відділу Родинської міської ради (ЄДРПОУ 43390339) адреса: 85360, 

Донецька область, місто Родинське, вулиця Краснолиманська, будинок 23, 

шляхом виключення із складу засновників Родинську міську раду Донецької 

області (04052943) та включення до складу засновників Покровську міську раду 

Донецької області (ЄДРПОУ 04052933).  

 

2. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету ради Жук А.В., контроль за виконанням рішення 

покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, 

гласності та депутатської діяльності, забезпечення громадського порядку, 

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

 

  

Міський голова  Р. Требушкін 



 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення Покровської міської ради 

 

 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 25.02.2021№8/6-7  

«Про затвердження передавального 

акту та зміну засновника Родинської 

міської ради»  

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:   Фінансово-господарським відділом міської ради 

 

Начальник фінансово-господарського   

відділу міської ради О.Могильчак   

 

ПОГОДЖЕНО 

Керуючий справами виконкому 

ради                                     А.Жук 

  

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 

 

 

Секретар міської ради       Н. Іваньо 


