
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 

 

 

від ___27.01.2021__ №____41рг__ 
                            м.Покровськ 

 
 

 

Про затвердження нового складу 

робочої групи з впровадження 

гуманного методу поводження з 

тваринами на території  

м. Покровська та приєднаних 

територій та Положення про неї 

 

З метою забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на 

території м. Покровська та приєднаних територій, на виконання доручення голови 

Донецької облдержадміністрації від 14.05.2018 року №15/9-18, 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» (зі змінами): 

 

1. Затвердити новий персональний склад робочої групи з впровадження 

гуманного методу поводження з тваринами на території м. Покровська та 

приєднаних територій (далі – Робоча група) (Додаток 1). 

2. Затвердити Положення про робочу групу з впровадження гуманного 

методу поводження з тваринами на території м. Покровська та приєднаних територій 

(Додаток 2). 

3. Затвердити План заходів з впровадження гуманного методу 

поводження з тваринами на території м. Покровська та приєднаних територій 

(Додаток 3). 

4. Членам робочої групи:  

4.1. у повному обсязі виконувати поставлені завдання відповідно до Плану 

заходів з впровадження гуманного методу поводження з тваринами на території м. 

Покровська та приєднаних територій; 

4.2. відвідувати засідання робочої групи особисто. 

5. Розпорядження міського голови від 03.07.2020 № 324 рг “Про 

створення тимчасової робочої групи з впровадження гуманного методу поводження 

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови Федорова С.В. 

 

 

 

Міський голова         Р. Требушкін 

 

  



 

 

Додаток 1  

до розпорядження міського 

голови 
від ___27.01.2021__ №____41рг__ 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з впровадження гуманного методу поводження з тваринами на 

території м. Покровська та приєднаних територій 

 

Федоров 

Сергій Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова робочої групи 

Швець  

Ірина Миколаївна 

 

- спеціаліст ТОВ «Шахтобудівна компанія» (за 

згодою), заступник голови робочої групи 

Добряк  

Юлія Сергіївна 

- радник міського голови, секретар робочої групи 

 

Члени робочої групи  

Афанасьєва  

Софія Тимофіївна 

- спеціаліст І категорії відділу екології, клімату та 

енергозбереження міської ради 

Барановська  

Надія Юріївна 

- начальник відділу з питань земельних відносин 

Управління активами Департаменту фінансово-

економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області 

Візенков  

Дмитро Валерійович 

- начальник житлово-комунального відділу міської 

ради 

Коваль 

Сергій Миколайович 

- директор комунального підприємства 

«Покровськводоканал» 

Клименко  

Софія Сергіївна 

- завідувач сектору «Прес-служба» відділу з питань 

інформаційної та внутрішньої політики міської 

ради 

Топало  

Ольга Олексіївна  

- в.о. начальника відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин міської ради 

Назаров  

Олексій Олегович 

- начальник комунального підприємства 

“Управління міського господарства” 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету ради        А.Жук  



 

Додаток 2  

до розпорядження міського 

голови 
від ___27.01.2021__ №____41рг__ 

 

 

Положення  

про робочу групу з впровадження гуманного методу поводження з тваринами на 

території м. Покровська та приєднаних територій 

 

1. Робоча група з впровадження гуманного методу поводження з 

тваринами на території м. Покровська та приєднаних територій є постійно діючим 

дорадчим органом виконавчого органу Покровської міської ради, створений у 

відповідності до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

«Про захист тварин від жорстокого поводження». 

2. У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією та законами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, розпорядженнями виконавчого органу Донецької 

обласної державної адміністрації, рішеннями Покровської міської ради, 

розпорядженнями Покровського міського голови та рішеннями виконавчого 

комітетуПокровської міської ради, а також цим Положенням. 

3. Основним завданням Робочої групи є забезпечення виконання Плану 

заходів з впровадження гуманного методу поводження з тваринами на території м. 

Покровська та приєднаних територій та підготовка пропозицій виконавчому 

комітету Покровської міської ради щодо впровадження гуманного методу 

поводження з тваринами на території м. Покровська та приєднаних територій. 

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань: 

− розглядає звернення та пропозиції мешканців м. Покровська та 

приєднаних територій, виконавчих органів Донецької обласної державної 

адміністрації, громадських організації щодо вдосконалення впровадження 

гуманного методу поводження з тваринами на території м. Покровська та 

приєднаних територій та розвитку взаємовідносин між тваринами та людьми; 

− подає пропозиції виконавчому комітету Покровської міської ради щодо 

впровадження додаткових заходів до Плану заходів з впровадження гуманного 

методу поводження з тваринами на території м. Покровська та приєднаних 

територій; 

− забезпечує контроль і виконання Плану заходів з впровадження 

гуманного методу поводження з тваринами на території м. Покровська та 

приєднаних територій. 

5. Робоча група має право: 

− одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої 

влади, в тому числі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 

влади, структурних підрозділів виконавчого комітету Покровської міської ради, 

підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та їх посадових 

осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених 

на неї завдань; 

− залучати до участі у своїй роботі, участі у вивченні окремих питань 

спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету 

Покровської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх 

керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою). 



6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

місцевими органами виконавчої влади, в тому числі територіальними підрозділами 

центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями. 

7. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, 

секретаря та членів Робочої групи. 

До складу Робочої групи можуть входити представники відповідних 

структурних підрозділів виконавчого органу Покровської міської ради, 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, 

установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) та громадськості. 

8. Голова Робочої групи: 

− здійснює загальне керівництво її діяльністю; 

− визначає порядок її роботи; 

− головує на засіданнях; 

− представляє Робочу групу у відносинах з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями; 

− покладає свої обов’язки на одного з членів Робочої групи у разі своєї 

відсутності. 

9. Заступник Робочої групи: 

− здійснює координацію та контроль виконання Плану заходів з 

впровадження гуманного методу поводження з тваринами на території м. 

Покровська та приєднаних територій; 

− визначає пріоритетні заходи та пропозиції; 

− узагальнює інформацію та готує звіти стосовно реалізації Плану 

заходів з впровадження гуманного методу поводження з тваринами на території м. 

Покровська та приєднаних територій. 

10. Секретар Робочої групи: 

− скликує за дорученням голови Робочої групи засідання; 

− забезпечує ведення протоколу засідання, а у разі його відсутності 

голова Робочої групи покладає обов’язки на одного з її членів; 

− забезпечує організацію діяльності Робочої групи ( в тому числі ведення 

діловодства), підготовку порядку денного та матеріалів до його засідання з 

урахуванням пропозицій членів Робочої групи; 

− виконує в межах компетенції доручення голови Робочої групи. 

11. Члени робочої групи: 

− забезпечують повне виконання Плану заходів з впровадження 

гуманного методу поводження з тваринами на території м. Покровська та 

приєднаних територій; 

− оперативно звітують про виконані заходи та перешкоди виконання 

заходів заступнику голови Робочої групи; 

− забезпечують виконання в межах компетенції доручень голови Робочої 

групи.  

12. Формою роботи Робочої групи є засідання, що скликаються головою 

Робочої групи за графіком. Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо 

на ньому присутні більш як половина його членів. Рішення вважаються схваленими, 

якщо за них проголосувало більше, як половина присутніх на засіданні членів 

Робочої групи. Рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується 

головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Робочої групи, 

зацікавленим органам, підприємствам, установам, організаціям, іншим особам. Член 

Робочої групи, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою 

окрему думку, що додається до протоколу засідання. 



13. На своїх засідання члени Робочої групи: 

−  звітують про хід виконання Плану заходів з впровадження гуманного 

методу поводження з тваринами на території м. Покровська та приєднаних 

територій; 

− надають пропозиції та рекомендації з питань, що належить до їх 

компетенції. 

14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 

Робочої групи здійснює відділ з організаційної роботи Покровської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету ради        А.Жук 

 

 

Положення про робочу групу з впровадження гуманного методу поводження з 

тваринами на території м. Покровська та приєднаних територій розроблено КП 

«Управління міського господарства» 

 

 

Начальник КП «УМГ»        О.Назаров 
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