
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від 15.06.2022 № 8/30-5 

           м.Покровськ 

 
Про внесення змін до рішення міської ради 

від 15.04.2022 №8/28-2 «Про затвердження 

цільової Програми «Сприяння діяльності 

добровольчого формування Покровської 

міської територіальної громади на 2022» 

 

Розглянувши лист Добровольчого  формування Покровської територіальної 

громади «Покровськ- 1» від 08.06.2022 року №02/0806, з метою вдосконалення 

координації дій по забезпеченню спільних заходів державних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, командування 

військових частин сил територіальної оборони Збройних Сил України, 

добровольчих формувань Покровської міської територіальної громади по 

забезпеченню заходів, пов’язаних з ефективною реалізацією державної політики 

з питань організації військової служби, військового обов’язку і оборони на 

території Покровської міської територіальної громади, керуючись п.22 ч.1 ст.26, 

ч.1 ст.59  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 міської ради від 15.04.2022 №8/28-2 «Про 

затвердження цільової Програми «Сприяння діяльності добровольчого 

формування Покровської міської територіальної громади на 2022 р.», а саме: 

Додаток №2  Програми «Сприяння діяльності добровольчого формування 

Покровської міської територіальної громади на 2022р.» викласти в новій редакції 

(додається). 

2. Зміни застосувати з початку дії програми, затвердженої рішенням від 

15.04.2022 №8/28-2. 

 

3. Координацію за виконанням рішення покласти на міський Штаб 

оперативного реагування по Покровській міській територіальній громаді, 

утворений відповідно до розпорядження міського голови №119рг від 25.02.2022 

року, контроль – на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, 

інвестиційної політики (Харчевна). 

 

В.о.міського голови       Наталія ІВАНЬО  



Додаток 2 

до Програми 

                (нова редакція) 

 

 РОЗМІРИ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ ДОБРОВІЛЬЧОГО 

ФОРМУВАННЯ 

 

№ з/п  Посада 
Кількість 

од. 

Розмір 

винагороди 

(грн.) 
Всього грн. 

1  Командир 1 28 580,0 28 580,0 

2  Заступник командира 1 23 230,0 23 230,0 

3  Начальник штабу 1 23 230,0 23 230,0 

4  Діловод  1 14 910,0 14 910,0 

5  Командир взводу 3 18 640,0 55 920,0 

6  Командир відділення 10 14 910,0 149 100,0 

7  Старшина 1 14 910,0 14 910,0 

8  Боєць-доброволець 56 12 430,0 696 080,0 

9  Кухар 1 12 430,0 12 430,0 

 ВСЬОГО  МІСЯЦЬ 75  1 018 390,0 

 

Підготовлено Міським штабом оперативного реагування по Покровській 

міській територіальній громад  

 

Міський голова      Р.Требушкін 

 

 

Секретар міської ради        Н. Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення Покровської міської ради 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 15.04.2022 №8/28-2 «Про затвердження 

цільової Програми «Сприяння діяльності 

добровольчого формування Покровської 

міської територіальної громади на 2022 » 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:   Фінансово-господарським відділом міської ради 

 

Начальник фінансово-господарського   

відділу міської ради       О.Могильчак   

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету ради       А.Жук 

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів                          В.Пишна  

 

 

В.о. начальника відділу забезпечення     О. Прокопенкова 

діяльності міської ради  

 

 

 

Секретар міської ради       Н. Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 
 

І.  Про внесення змін до рішення міської ради від 15.04.2022 №8/28-2 «Про 

затвердження цільової Програми «Сприяння діяльності добровольчого 

формування Покровської міської територіальної громади на 2022 » 

 

 

Згідно листа Добровольчого  формування Покровської територіальної 

громади «Покровськ- 1» від 08.06.2022 року №02/0806. 

 

РОЗМІРИ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ ДОБРОВІЛЬЧОГО 

ФОРМУВАННЯ затверджений у Додатку 2 до програми викласти в новій 

редакції, в зв'язку з тим, що при затвердженні грошової винагороди не були 

враховані постійні утримання (податок з доходів фізичних осіб та військовий 

збір) 

 

 

Начальник фінансово-господарського відділу   Оксана 

МОГИЛЬЧАК 

 

 

 


