
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ, 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

_____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання комісії  

№   20                                                                                               08.06.2022 

                                                                                                          15.00 

ПРИСУТНІ: 

Харчевна Олена Володимирівна  -  голова комісії  (присутній) 

____________________________  - заступник голови комісії  

Баєвська Надія Миколаївна   - секретар комісії(присутній) 

Скляр Олександр Іванович   - член комісії (відсутній) 

Солоха Сергій Юрійович   - член комісії (присутній) 

Костенніков Євген Іванович   - член комісії (відсутній) 

Новак Андрій Михайлович    - член комісії (відсутній) 

ЗАПРОШЕНІ: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.12.2021 № 8/22-12 «Про 

бюджет Покровської міської територіальної громади на 2022 рік». 

Доповідач: Порецька Юлія Миколаївна, директор Департаменту фінансово – економічної політики 

та управління активами Покровської міської ради Донецької області. 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 8/22-13 «Про Програму 

економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області 

на 2022 рік». 

Доповідач: Порецька Юлія Миколаївна, директор Департаменту фінансово – економічної політики 

та управління активами Покровської міської ради Донецької області. 

3. Про продовження у 2023 році дії рішень міської ради від 30.06.2021 № 8/11-3 «Про 

впорядкування питання щодо місцевих податків та зборів на 2022 рік» та від 15.12.2021 № 8/21-3 

«Про надання пільги зі сплати земельного податку на 2022 рік». 

Доповідач: Порецька Юлія Миколаївна, директор Департаменту фінансово – економічної політики 

та управління активами Покровської міської ради Донецької області. 

4. Про передачу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів з балансу на 

баланс. 

Доповідач: Порецька Юлія Миколаївна, директор Департаменту фінансово – економічної політики 

та управління активами Покровської міської ради Донецької області. 

5. 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». 

Доповідач: Могильчак Оксана Юріївна, начальник фінансово-господарського відділу міської ради 

6. Про затвердження Порядку із надання послуги комплексної реабілітації (абілітації) у 

комунальних установах за рахунок коштів бюджету Покровської міської територіальної громади. 

Доповідач: Бонзюх Ірина Павлівна, начальник УСЗН. 

7. Про  внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2020 № 7/86-12 «Про затвердження Порядку 

відшкодування вартості проїзду з міста Покровська у місто Дніпро та у зворотному напрямку 



особам з інвалідністю до 23 років з вадами слуху, дітям з інвалідністю з вадами слуху та батькам, 

які супроводжують цих дітей». 

Доповідач: Бонзюх Ірина Павлівна, начальник УСЗН. 

8. Про придбання та реєстрацію легкового авто MERCEDES-BENZ VITO 111 CDI. 

Доповідач: Федотов Микола Миколайович, начальник відділу транспорту Покровської міської ради 

. 

Хід засідання 
ВИСТУПИЛИ: 

Харчевна О.В., депутатка Покровської міської ради - голова комісії, зачитала витяг з 

Регламенту Покровської міської ради: гл.4, ст.119 , п.2 «у разі відсутності правомочного 

складу відповідної профільної комісії для розгляду питань, такі питання розглядає комісія з 

питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності, забезпечення 

громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних 

інтересів». 

Іваньо Н.В., секретар міської ради, запропонувала членам комісії озвучити зауваження 

щодо проєктів рішень. 

Харчевна О.В., депутатка Покровської міської ради- голова комісії, звернула увагу, що під 

час вивчення проєкту рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 

23.12.2021 № 8/22-12 «Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2022 

рік» виникли питання, а саме, що у період, коли триває війна, недоцільно виділяти кошти з 

міського бюджету на придбання контейнерів для сміття.   

Добровольський О.О., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, пояснив, що контейнери необхідні громаді. Але зазначив, що саме депутати 

вирішують виділяти кошти на закупівлю чи ні. 

Порецька Ю.М., директор Департаменту фінансово – економічної політики та управління 

активами Покровської міської ради Донецької області, звернула увагу, що кошти на 

закупівлю контейнерів – це кошти екологічного напрямку і мають цільове призначення. 

Іваньо Н.В., секретар міської ради, запросила присутніх для обговорення   проєктів 

рішення приєднатися 09.06.2022 о 14.00  на засідання  постійної комісії з питань 

планування, бюджету і фінансів, інвестиційної політики. 

 

 

 

Голова комісії                      ____________    О.В. Харчевна 

 

Секретар комісії                  ____________                    _____________ 

        

 

 


