
 
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

від 26.01.2022 № 8/23-9 
м. Покровськ 

 

Про затвердження Статуту Покровської  

міської територіальної громади  

Покровського району Донецької області  

в новій редакції 

 

  

З метою створення сприятливих умов для повної реалізації жителями громади 

прав на участь у здійсненні місцевого самоврядування та подальшому розвитку 

інститутів безпосередньої участі громадян   у вирішенні питань місцевого значення, 

виражаючи волю громади, дбаючи про забезпечення демократичних засад місцевого 

самоврядування, та з метою врахування, історичних, національно-культурних, 

соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування в 

Покровській територіальній громадіВідповідно до Конституції України,  ст. 19, п. 48 

ч.1 ст. 26, ст.59,ст. 73  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами),   міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Статут Покровської міської  територіальної громади 

Покровського району Донецької області в новій редакції (додається). 

2. Подати Статут Покровської міської територіальної громади Покровського 

району Донецької області в новій редакції до Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Харків). 

3. Управлінню інформаційної та внутрішньої політики міської ради (Зоря) 

забезпечити публікацію рішення та Статуту  Покровської міської  територіальної 

громади Покровського району Донецької області в новій редакції на офіційному веб-

сайті міської ради. 

4.Встановити, що Статут Покровської міської  територіальної громади 

Покровського району Донецької області в новій редакції набирає чинності з моменту 

його державної реєстрації в Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (місто Харків). 

5. Рішення міської ради від 12.10.2016 №7/21-5 «Про затвердження  Статуту 

територіальної громади міста Покровська Донецької області» та Статут 

територіальної громади міста Покровська Донецької області вважати таким, що 



втрачають чинність з дня набрання чинності даного рішення та Статуту Покровської 

міської  територіальної громади Покровського району Донецької області.  

6 .Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  

питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності, 

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

законних інтересів (Тришкін). 

 

Міський голова       Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення міської ради 

 

Про затвердження Статуту Покровської міської територіальної громади 

Покровського району Донецької області в новій редакції 

 

Дане рішення було підготовлене з  метою створення сприятливих умов для 

повної реалізації жителями громади прав на участь у здійсненні місцевого 

самоврядування та подальшому розвитку інститутів безпосередньої участі 

громадян   у вирішенні питань місцевого значення, виражаючи волю громади, 

дбаючи про забезпечення демократичних засад місцевого самоврядування, та з 

метою врахування, історичних, національно-культурних, соціально-економічних та 

інших особливостей місцевого самоврядування в Покровській територіальній 

громаді Покровського району Донецької області відповідно до Конституції 

України,  ст. 19, п. 48 ч.1 ст. 26, ст.59,ст. 73  Закону України від 21 травня 1997 року 

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

   

 

 

Начальник відділу                                                                     А.Маслова 

з організаційної роботи 

Покровської міської ради Донецької області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту рішення міської ради 

«Про затвердження Статуту Покровської міської територіальної громади 

Покровського району Донецької області в новій редакції» 

 
 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Відділом з організаційної роботи 

 

Начальник відділу        А.Маслова  

                          

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Керуючий справами виконкому міської 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 
 

 

 


