
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 від 22.07.2020 № 342рг 

         м. Покровськ 

 

 

Про затвердження складу комісії з питань  

розгляду кандидатур на нагородження 

відзнакою «За заслуги перед містом» 

 

 

 

У зв’язку з кадровими змінами, на виконання рішення міської ради від 

12.10.2016 №7/21-7 «Про затвердження Положення про відзнаку «За заслуги перед 

містом», відповідно до статей 42, 59 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», - 

 

1. Затвердити склад комісії з питань розгляду кандидатур на нагородження 

медаллю «За заслуги перед містом» в новій редакції (додаток). 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 

13.07.2017р. № 254рг «Про затвердження складу комісій з питань розгляду кандидатур 

на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Покровськ» та Медалі «За заслуги 

перед містом». 

 

 

 

В.п. міського голови       О.Требушкін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

розпорядженням міського голови 

від 22.07.2020 № 342рг 

 

 

Склад комісії 

з питань розгляду кандидатур на нагородження медаллю «За заслуги перед містом» 

 

 

 

Требушкін 

Олексій Валерійович 

 

 

 

Жук  

Алевтина В’ячеславівна 

- в.п. міського голови, секретар міської ради, 

депутат міської ради, голова постійної комісії 

з питань освіти, культури, духовності, молоді, 

фізкультури та спорту, голова комісії 

 

- керуючий справами виконкому ради, 

заступник голови комісії 

  

Самсоненко   

Олена Миколаївна  

- в.о. начальника відділу з організаційної 

роботи, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

 

 

 

Іщенко Антоніна Олегівна  

 

- в.о. начальника  відділу з юридичного 

забезпечення діяльності міської ради та її 

виконавчих органів 

  

Касьян  

Микола Миколайович 

 

- голова постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, комунальної 

власності, екології, охорони довкілля та 

благоустрою, депутат міської ради (за згодою) 

 

Клименко  

Софія Сергіївна 

 

в.о. начальника відділу з питань 

інформаційної та внутрішньої політики 

Кірсанов  

Михайло Володимирович 

 

- голова Громадської ради при виконавчому 

комітеті міської ради (за згодою) 

 

Лисенко 

Дмитро Олександрович 

- член Громадської ради (за згодою) 

 

 

Неголюк 

Костянтин Олександрович 

 

- депутат міської ради, голова постійної 

комісії з питань правового захисту населення, 

законності, правопорядку, свободи слова та 

депутатської етики (за згодою) 

 

Олехнович 

Олена Олександрівна  

- начальник відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

 

Стародуб 

Віктор Іванович 

- голова постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічному розвитку міста, інвестиційної 

діяльності, розвитку підприємництва, депутат 



 3 

міської ради (за згодою) 

 

Саркісян  

Ніна Вікторівна 

 

- голова постійної комісії з питань охорони 

здоров'я, соціального захисту населення, 

надання послуг населенню і транспорту, 

депутат міської ради (за згодою) 

 

Семячкова 

Наталія Анатоліївна 

- начальник служби персоналу міської ради 

 

 

Федоров  

Сергій Володимирович  

 

- заступник  міського голови 

Шаповал 

Ганна Юріївна 

 

- член Громадської ради (за згодою) 

 

 

 

 

 

 
Керуючий справами  

виконкому ради                                                                                            А. Жук 

 


