
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від   21.06.2019   № 235___ 
                               м.Покровськ 

 

 

Про затвердження нового складу  

спостережної комісії при 

виконкомі міської ради 

 

 

 Відповідно до Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 №429 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.04.2017 №294), з метою організації  роботи спостережної комісії при 

виконкомі міській раді, у зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтями 34,59,73 

Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради.  

 

ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити новий склад спостережної комісії при виконкомі міської ради 

(додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради                     

від 19.03.2018 №85 «Про затвердження нового складу спостережної комісії при виконкомі 

міської ради». 

   

 

 

 

Міський голова         Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

міської ради 

      від   21.06.2019   № 235___ 

 

Склад 

спостережної комісії при виконкомі міської ради 

 

Олехнович  

Олена Олександрівна  

 заступник міського голови, голова спостережної комісії 

Петлюченко  

Сергій Павлович 

 член Покровської  громадської організації ветеранів 

органів внутрішніх справ,  заступник голови 

спостережної комісії          (за згодою) 

Полянська  

Марина Миколаївна  

  головний спеціаліст управління соціального захисту 

населення міської ради, секретар спостережної комісії 

Члени комісії:   

Антонов  

Віктор Васильович 

 голова Покровської Всеукраїнської громадської 

організації «Союз Чорнобиль України» (за згодою) 

Антонова  

Наталія Іванівна 

 начальник відділу соціальної роботи Покровського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді  

Кириченко Ганна 

Олександрівна 

 начальник відділу правової та кадрової роботи управління 

соціального захисту населення Покровської міської ради 

Котєнєва  

Людмила Георгіївна 

 голова квартального комітету вул.Шевченко 

смт.Шевченко  (за згодою) 

Морозова  

Олена Вікторівна  

 начальник Покровського міськрайонного відділу 

уповноваженого органу з питань пробації Південно-

Східного міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства Юстиції України (за згодою)  

Пузіков  

Сергій Олексійович 

 голова громадської організації «Союз шахтарів інвалідів»           

(за згодою) 

Сапон Станіслав 

Олегович  

 заступник начальника сектору превенції Покровського 

відділу Національної поліції в донецькій області (за 

згодою) 

Толмачов  

Микола Іванович 

 директор міського центру зайнятості населення (за 

згодою) 

Фісай  

Галина 

Володимирівна 

 голова квартального комітету №24 (за згодою) 

Человєчкова Олена 

Володимирівна  

 голова квартального комітету №30 (за згодою) 

Черв’яковська  

Людмила Григорівна 

 голова громадської організації жінок міста Покровська                

(за згодою) 

Четверик  

Тетяна Сергіївна 

 голова міського товариства інвалідів міста Покровська (за 

згодою) 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради       А.Жук 

 


