
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

від _09.01.2020__ №__13рг__ 
                                    м.Покровськ 
 

 
 

 

 

Про створення комісії щодо визначення  

кандидата на здобуття Премії Кабінету  

Міністрів України за особливі досягнення  

молоді у розбудові України 

 

 

 З метою визначення кандидата на здобуття Премії Кабінету Міністрів 

України за особливі досягнення молоді у розбудові України, відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. №1333 «Про 

Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові 

України», керуючись статтями 42, 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування в Україні» - 

 

 

1. Створити комісію щодо визначення кандидата на здобуття Премії 

Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України 

(додається). 

 

2. Сектору у справах сім’ї та молоді Управління сім’ї, молоді та спорту 

міської ради (Штурхецька) оприлюднити інформацію на офіційному веб-сайті 

міської ради. 

 

 3. Розпорядження міського голови від 11.01.2019 № 16рг «Про створення 

комісії щодо визначення кандидата на здобуття Премії Кабінету Міністрів України 

за особливі досягнення молоді у розбудові України» визнати таким, що втратило 

чинність. 

 

 

 

В.п. міського голови        І. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 
від _09.01.2020__ №__13рг__ 

Склад 

комісії щодо визначення кандидата на здобуття Премії Кабінету Міністрів України 

за особливі досягнення молоді у розбудові України 

 

Олехнович  

Олена Олександрівна 

 

- заступник міського голови, голова комісії  

 

Штурхецька 

Яна Вікторівна 
- завідувач сектора у справах сімї та молоді Управління                                                                        

сім’ї, молоді та спорту міської ради, заступник голови 

комісії 

Засипка 

Наталія Андріївна 
- головний спеціаліст сектора у справах сімї та молоді    

Управління сім’ї, молоді та спорту міської ради міської 

ради, секретар комісії 

 

Члени: 

 

Білецька 

Тетяна Володимирівна 

 

- в.о. начальника юридичного відділу міської ради  

Бонзюх  

Ірина Павлівна 

- начальник Управління соціального захисту населення 

міської ради 

 

Валяєв 

Ігор Станіславович 

- військовий комісар Покровсько– Ясинуватського 

об’єднаного міського військового комісаріату (за згодою) 

 

Ветошко  

Оксана Володимирівна 

 

- головний редактор Покровської регіональної газети 

«Маяк» ( за згодою) 

Голуб  

Марина Олександрівна 

 

- начальника відділу освіти міської ради  

 

Крамарова  

Жанна Львівна 

 

- начальник відділу з організаційної роботи міської ради 

Пилипець 

Валентина Андріївна 

 

- в.о. генерального директора КНП «Покровська клінічна 

лікарня Інтенсивного лікування» міської ради 

Тумасова 

Кристина Львівна 

- начальник відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини міської ради 

 

Требушкін  

Олексій Валерійович  

- голова постійної депутатської комісії з питань освіти, 

культури, духовності, молоді, фізкультури та спорту  

(за згодою) 

Швайко 

Олександр Олександрович 

- начальник Управління сім’ї, молоді та спорту міської 

ради 

 

 

Керуючий справами виконкому ради      А. Жук 


