
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
 

 

 

 

 

від 03.07.2020 № 324 рг 
                            м.Покровськ 

 

 

 

Про затвердження нового складу 

тимчасової робочої групи з 

впровадження гуманного методу 

поводження з тваринами на 

території м. Покровська 

 

З метою забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на 

території м. Покровська, на виконання доручення голови Донецької 

облдержадміністрації від 14.05.2018 року №15/9-18, на вимогу листа департамента 

екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації від 04.11.2019 року 

№0.8-32/6741/90-19 щодо створення стерилізаційних пунктів для безпритульних 

тварин, у зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону 

України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити новий склад тимчасової робочої групи з впровадження 

гуманного методу поводження з тваринами на території м. Покровська (далі – 

Робоча група) (додається). 

2. Робочій групі (Федоров) розробити програму регулювання чисельності 

безпритульних тварин на території м.Покровськ на 2021-2023 роки. 

3. Членам робочої групи відвідувати наради та своєчасно надавати запитувану 

інформацію до відділу екології, клімату та енергозбереження (Швець). 

4. Розпорядження міського голови від 19.11.2019 року № 609рг “Про 

створення тимчасової робочої групи з впровадження гуманного методу поводження 

з тваринами на території м. Покровська” визнати таким, що втратило чинність. 

 

 

 

 

 

В.п. міського голови        О.Требушкін 

 

  



 

Додаток до розпорядження 
від 03.07.2020 № 324 рг 

 

СКЛАД   

тимчасової робочої групи з впровадження гуманного методу поводження з 

тваринами на території м. Покровська 

 

Федоров 

Сергій Володимирович 

 

Назаров  

Олексій Олегович 

 

 

Швець  

Ірина Миколаївна 

заступник міського голови, голова робочої групи 

 

начальник комунального підприємства 

“Управління міського господарства”, заступник 

голови робочої групи 

 

начальник відділу екології, клімату та 

енергозбереження, секретар робочої групи 

 

Члени робочої групи 

 

 

Барановська  

Надія Юріївна  

 

в.о. начальника відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин 

 

Волинець 

Олена Володимирівна 

начальник відділу з благоустрою  міста 

житлово-комунального відділу міської ради 

 

Касьян  

Микола Миколайович  

депутат Покровської міської ради (за згодою) 

 

 

Кислий 

Олександр Олександрович 

юрисконсульт комунального підприємства 

“Управління міського господарства” 

 

Лазаренко  

Сергій Миколайович 

начальник Покровської районної державної 

лікарні ветеринарної медицини в Донецькій 

області (за згодою) 

 

Луганський 

Андрій Олександрович 

директор приватного підприємства “Керуюча 

компанія “Комфорт” (за згодою) 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради         А.Жук  



 

АРКУШ 

погодження до розпорядження міського голови 

Покровської міської ради 

  
Про затвердження нового складу 

тимчасової робочої групи з 

впровадження гуманного методу 

поводження з тваринами на 

території м. Покровська 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: 

 

 

Відділом екології, клімату та енергозбереження 

Начальник відділу   І. Швець 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

  

Заступник міського голови 

 

 

 С.Федоров 

 

Керуючий справами  

виконкому ради  

 

 

  

А.Жук 

В.о. начальника відділу 

юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та їх 

виконавчих органів 

 

 

  

 

 

А.Іщенко 

Начальник відділу з питань 

діловодства, контролю та 

роботи зі зверненнями громадян 

  

 

Г. Борисова 

 

 

 

 


