
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

 
 

від 12.02.2021   № __59рг_ 

                           м.Покровськ 

 

 

Про внесення змін до додатку 1 розпорядження міського голови від 30.12.2020 

№616 рг «Про створення комісії з прийняття майна, активів та зобов’язань рад, що 

приєднуються до Покровської міської ради Донецької області  та документів, що 

нагромадилися під час діяльності рад» 

 

 

 

 З метою належної організації та забезпечення своєчасного та повного  

прийняття й оприбуткування майна, активів та зобов’язань рад, що приєднуються до 

Покровської міської ради Донецької області, враховуючи рішення міської ради від 

18.12.2020 №8/1-32 «Про реорганізацію юридичних осіб публічного права шляхом 

приєднання до Покровської міської ради Донецької області»,  керуючись ст.ст. 

42,59,73 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (із змінами), 

 

Внести зміни до додатку 1 розпорядження міського голови від 30.12.2020  

№  616 рг  «Про створення комісії з прийняття майна, активів та зобов’язань рад, що 

приєднуються до Покровської міської ради Донецької області  та документів, що 

нагромадилися під час діяльності рад» шляхом викладення його у новій редакції 

 

 

 

 

Міський голова         Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Додаток  

   до розпорядження міського  

голови від 12.02.2021   № __59рг_ 

 

 

Склад комісії 

з прийняття майна, активів та зобов’язань рад, що приєднуються 

                     до Покровської міської ради Донецької області 

 

 

Жук       Керуючий справами 

Алевтина В’ячеславівна    виконкому міської ради,  

голова комісії  

Члени комісії: 

 

Антипенко  начальник КП «Муніципальна служба 

Олександр Вікторович  правопорядку» 

 

Батенко   директор КП 

Максим Володимирович    «Покровськтепломережа» 

 

Батрак      головний бухгалтер управління сім’ї,  

Наталя Борисівна     молоді та спорту міської ради  

 

Білаш   головний бухгалтер КП 

Оксана Миколаївна    «Покровськтепломережа» 

 

Буренко  головний спеціаліст, бухгалтер відділу 

Ніна Олександрівна  транспорту міської ради 

 

Візенков       начальник житлово-комунального 

Дмитро Валерійович     відділу Покровської міської ради  

 

Євдокимова                                                       заступник головного бухгалтера   

Олена Олександрівна                                       КП «Управління міського  

господарства» 

 

Єремєєва      Головний бухгалтер відділу освіти 

Наталія Миколаївна    міської ради 

 

Коваль       директор КП «Покровськводоканал» 

Сергій Миколайович     

 

Корявець      інспектор з благоустрою відділу 

Юлія Вікторівна  з благоустрою Житлово-комунального 

відділу міської ради 

 



 

 

Ломова      заступник начальника  

Марина Олександрівна    Житлово-комунального відділу 

       міської ради 

 

 

Лящєнко      начальник фінансово-господарського 

Тетяна Анатоліївна                                           відділу Житлово-комунального відділу 

міської ради 

 

 

Маньковська                                                      головний бухгалтер 

Наталія Георгіївна                                            КП «Муніципальна служба     

правопорядку» 

 

Масенець                                                           директор КП «Покровська ритуальна 

Андрій Анатолійович                       служба» 

 

Могильчак    начальник фінансово- господарського 

Оксана Юріївна  відділу міської ради 

 

Назаров                                                              начальник КП «Управління міського 

Олексій Олегович                                             господарства» 

 

Наталуха                                                            заступник директора з фінансових 

Марина Євгенівна                            питань КП «ПЦЕЗ ДО» 

 

Новікова                                                            бухгалтер КП «Покровська ритуальна 

Наталія Вікторівна                                           служба» 

 

Остапчук     начальник Відділу транспорту міської  

Юлія Сергіївна      ради 

 

Подліпян       директор КП «ПЦЕЗ ДО» 

Ганна Миколаіївна     

 

Полонська                                                          головний бухгалтер  

Ніна Миколаївна                                               КП «Покровськводоканал» 

 

Темець      заступник начальника відділу  

Вікторія Олександрівна    освіти міської ради 

 

Харьковая       головний спеціаліст фінансово- 

Вікторія Михайлівна    господарського відділу міської ради 

 

Шарабуріна       статистик фінансово- господарського 

Маріна Сергіївна     відділу міської ради  



 

    

Швайко      начальник управління сім’ї, молоді та  

Олександр Олександрович   спорту міської ради 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради         А.Жук 


