
 

 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від   18.01.2021  №   27  рг 
                   м. Покровськ 
  

 

Про ініціативну групу 

з проведення установчих зборів 

щодо формування нового складу 

громадської ради при виконкомі   

Покровської міської ради 

 

 

 

 З метою залучення громадськості до вирішення питань соціально-економічного, 

культурного розвитку м.Покровськ, забезпечення відкритості, публічності та прозорості 

діяльності органів місцевого самоврядування перед територіальною громадою міста та 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із 

змінами), враховуючи протокол засідання громадської ради при виконкомі міської ради                               

від 6 січня 2021 року № 11, керуючись статтями 42, 59, 73  Закону України від 21.05.1997р. 

№ 280/97-ВР «Про місцеве  самоврядування в Україні» (із змінами):  

 

 1. Створити ініціативну групу з проведення установчих зборів щодо формування 

нового складу громадської ради при виконкомі Покровської міської ради (далі – ініціативна 

група). 

 

2. Затвердити: 

           а) кількісний склад ініціативної групи у кількості 8 осіб; 

           б) персональний склад ініціативної групи (додається). 

 

  3. Сектору інформаційних технологій та автоматизованих систем міської ради 

(Смокова) забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті 

Покровської міської ради Донецької області протягом п’яти робочих днів з дня його 

прийняття. 

            

 4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ з 

питань інформаційної та внутрішньої політики міської ради (Конопка), контроль – на 

секретаря міської ради Іваньо Н.В. 

 

 

В.о. Покровського міського  голови                            Н. Іваньо 
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                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

від   18.01.2021  №   27  рг 

     

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

ініціативної групи з проведення установчих зборів 

щодо формування нового складу громадської ради 

при виконкомі Покровської міської ради 

 

Білецька  

Тетяна  Володимирівна 

- в.о. начальника відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів 

   

Білицька  

Олена Валентинівна 

-  член громадської ради при  виконкомі Покровської 

міської ради (за згодою) 

   

Гайворонський  

Петро  Євгенович 

- керівник краєзнавчого товариства «Оберіг» (за згодою)

  

 

Іваньо  

Наталія Вікторівна  

- секретар міської ради  

 

Конопка  

Олена Вікторівна  

 

- 

 

спеціаліст відділу з питань інформаційної та внутрішньої 

політики Покровської міської ради 

 

Ташлицький  

Микола Миколайович 

 

- 

 

член громадської ради при  виконкомі Покровської 

міської ради (за згодою) 

 

Четверик  

Тетяна Сергіївна  

 

Шамоніна  

Марія Олексіївна 

 

- 

 

 

- 

керівник громадської організації "Міське товариство 

інвалідів м.Покровська"  

 

член громадської ради при виконкомі Покровської  

міської ради (за згодою) 

 

   

              

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради          А.В. Жук 

 

 

 

 

 

 

 


