
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 22.10.2019__№__408__ 
                    м. Покровськ 

 

Про затвердження нового складу  конкурсної комісії з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального 

спрямування,  для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка 

міською радою 

 

 Відповідно постанов Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації)  яких надається  фінансова  підтримка»,  від 14.02.2018 № 156 «Деякі 

питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів», з метою 

відбору інститутів громадянського суспільства соціального спрямування, яким 

надаватиметься фінансова підтримка на  реалізацію програм (проектів, заходів), у 

зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтями 40, 59 та 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити новий склад  конкурсної комісії з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального 

спрямування,  для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка 

міською радою (додається): 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 

2.1.  п. 2 рішення виконкому від 26.10.2018 № 368 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка Покровською міською радою»; 

2.2. п. 1.1. рішення виконкому від 19.12.2018 № 465 «Про внесення змін до 

рішення виконкому міської ради від 26.10.2018 № 368 Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка Покровською міською радою»; 

2.3. рішення виконкому від 22.08.2019 № 321 «Про внесення змін до рішення 

виконкому міської ради № 368  від 26.10.2018 Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка Покровською міською радою». 

. 

  

В.п. міського голови        І. Сущенко 



  

 

Додаток  

до рішення виконкому міської ради 

від 22.10.2019__№__408__ 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства соціального спрямування,  для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка міською радою 

 

Олехнович     

Олена Олександрівна 

 

- заступник міського голови, голова конкурсної 

комісії 

Носач 

Олена Олексіївна 
- спеціаліст 1 категорії,  відділу інформаційної та 

внутрішньої політики міської ради, секретар 

комісії 

   

Члени комісії:   

Білецька  

Олена Валентинівна 
- член Громадської ради (за згодою); 

 

Білецька 

Тетяна Володимирівна 
 в.о. начальника юридичного відділу міської ради 

 

Валяєв  

Ігор Станиславович 
- військовий комісар Покровсько-Ясинуватського 

ОМВК (за згодою) 

Лисенко  

Галина Володимирівна 

 

Мигуля  

Світлана Володимирівна 

 

 

 

- 

начальник підрозділу з організації виховної 

роботи зі студентами ДонНТУ, (за згодою) 

головний спеціаліст фінансового управління 

міської ради 

Полтавченко 

Людмила Сергіївна 

- голова міськрайонної громадської організації 

«Червоний Хрест» (за згодою) 

Ткаченко  

Іван Іванович 

- голова громадської організації ветеранів органів 

місцевого самоврядування (за згодою) 

 

 

Керуючий справами  

виконкому  ради         А.  Жук 


