
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ   
 

від __18.06.2020   №__192_ 

                     м. Покровськ 

 

Про створення міської координаційної  

ради з питань боротьби з наркоманією, 

алкоголізмом, вірусними гепатитами, 

захворюванням на СНІД та туберкульоз 

при Покровській міській раді 

 

 

З метою формування та ефективної реалізації державної політики у сфері 

запобігання наркоманії, алкоголізму алкоголізмом, вірусними гепатитами, 

захворюванням на СНІД та туберкульоз та підвищення ефективності боротьби з ними, 

у зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтями 32, 59 Закону України від 

21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити новий склад міської координаційної ради з питань боротьби з 

наркоманією, алкоголізмом, вірусними гепатитами, захворюванням на СНІД та 

туберкульоз при Покровській міській раді (додається). 

2. Рішення виконкому міської ради від 22.09.2016 № 241 «Про координаційну 

раду по боротьбі з наркоманією при виконкомі міської ради» визнати  таким, що 

втратило чинність. 

 

 



В.п.міського голови        О. Требушкін 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконкому міської ради  
від __18.06.2020   №__192__ 

 

 

СКЛАД 

міської координаційної ради з питань боротьби з наркоманією, алкоголізмом, 

вірусними гепатитами, захворюванням на СНІД та туберкульоз при  

Покровській міській раді 

 

Жук        - керуючий справами виконкому ради, 

Алевтина Вячеславівна    голова координаційної ради 

 

Бородін      -радник міського голови, 

Юрій Васильович    заступник голови координаційної ради 

 

Саркісян      - начальник структурного підрозділу медичного 

Ніна Вікторівна     закладу КНП «Медичний центр з профілактики   

лікування залежності м.Краматрськ» у 

м.Покровськ, заступник голови 

координаційної ради 

 

Лашина      - лікар-нарколог КНП «Медичний центр з  

Галина Петрівна  профілактики  лікування залежності 

м.Краматрськ» у м.Покровськ, секретар ради 

 

Члени ради: 

 

Баркулов      -  генеральний директор ТОВ „ТК „Орбіта” 

Юрій Вікторович     (за згодою) 

 

Білецька      - член Громадської Ради при виконкомі 

Олена Валентинівна    міської ради 

 

Голуб      - начальник відділу освіти міської ради 

Марина Олександрівна 

 

Журба       - оперуповноважений сектору кримінальної  



Яків Іванович  поліції Покровського ВП ГУНП в Донецькій 

області 

 

Коломієць      - начальник Покровського відділу поліції ГУ 

Олександр Володимирович  Національної поліції Донецької області (за  

згодою) 

Каплан     - заступник начальника відділу кримінальної 

Іван Володимирович   поліції Покровського відділу поліції ГУ  

Національної поліції Донецької області (за  

згодою) 

 

Кулікова      - лікар кабінету профілактики ВІЛ/СНІДу 

Любов Василівна  КНП «Покровська  клінічна лікарня 

інтенсивного лікування» 

Лисенко      - директор ЦСССДМ міської ради 

Тетяна Миколаївна 

 

Маслова      - начальник служби у справах дітей міської 

Алла Кузьмівна     ради 

 

Остряніна     - директор КП «Центр первинної медико- 

Інеса Леонідівна     санітарної допомоги» 

 

Олехнович      - начальник відділу культури, туризму 

Олена Олександрівна    та охорони культурної спадщини 

 

Пилипець      - в.о. генерального директора КНП  

Валентина Андріївна    «Покровська  клінічна лікарня інтенсивного  

лікування» 

 

Штурхецька     - завідувач сектору у справах сім’ї та молоді 

Яна Вікторівна     управління   сімї, молоді  та спорту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

міської ради 

 

Швайко      начальник управління   сімї, молоді  

Олександр Олександрович   та спорту міської ради 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради         А. Жук 

 

 

 



  

 

 


