
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

від _07.04.2021_ № _157рг_ 
                         м.Покровськ 

 

 

 

Про затвердження складу робочої групи  

з розробки плану заходів Стратегії розвитку  

міста Покровська Донецької області до 2030 року 

та строку щодо розробки плану заходів 

 

 

Керуючись ст. 42,59,73 Закону України від 21 травня 1997р. №280-97 ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), зважаючи на важливість і 

актуальність запровадження стратегічного управління розвитком громади, з метою 

організації розробки плану заходів Стратегії розвитку міста Покровська Донецької 

області до 2030 року; 

 

1. Затвердити склад робочої групи з розробки плану заходів Стратегії розвитку 

міста Покровська Донецької області до 2030 року (додаток ). 

 

2. Робочій групі до 01.05.2021 року розробити план заходів Стратегії розвитку 

міста Покровська Донецької області до 2030 року. 

3.   Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 розпорядження міського 

голови від 27.07.2020 № 344 рг «Про затвердження Положення та складу робочої 

групи з розробки Стратегії економічного розвитку м.Покровськ на період до 2025 

року»».  

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Фролова О. 

 

 

   Міський голова                     Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 



                            Додаток  

до розпорядження міського голови 

                                                                            від _07.04.2021_ № _157рг_ 

 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з розробки плану заходів 

 Стратегії розвитку міста Покровська Донецької області до 2030 року 

 

 
Требушкін 

Руслан Валерійович 

голова робочої групи, міський голова 

 

Іваньо 

Наталія Вікторівна 

 

заступник голови робочої групи, секретар 

міської ради 

 

Фролов 

Олег Володимирович 

 

координатор, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 

Носач 

Олена Олексіївна 

 

секретар робочої групи, начальник відділу з 

питань розвитку приєднаних територій  

Члени робочої групи 

 

Мілютін  

Костянтин Сергійович 

 

 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Федоров  

Сергій Володимирович 

 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Шабельник  

Микола Миколайович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Макарова 

Світлана Гарибальдівна 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Зінченко 

Анатолій Миколайович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Жук 

Алевтина В’ячеславівна 

керуюча справами виконавчого комітету 

ради 

 

Єрмолович 

Дмитро Вікторович 

 

начальник КУ «Покровський 

Координаційний комітет самоорганізації 

населення» 

 

Проскуренко  

Данил Олексійович 

 

 

начальник КП « Управління капітального 

будівництва» 

Добровольський  директор департаменту фінансово-



Олександр Олександрович економічної політики та управління 

активами 

Магдалішина 

Наталія Вікторівна  

заступник директора департаменту 

фінансово-економічної політики та 

управління активами 

 

Лафазан  

Олена Олексіівна 

 

начальник управління активами 

Департаменту 

 

Афанасьєва  

Софія Тимофіївна 

 

спеціаліст 1категоріі відділу екології, 

клімату та енергозбереження  

 

Крюкова  

Світлана Віталіївна 

 

головний спеціаліст відділ соціально-

економічного розвитку Управління 

фінансово-економічної політики 

 

Птушко  

Олена Іллівна  

 

головний архітектор-начальник відділу 

містобудування, архітектури та земельних 

відносин   

 

Візенков  

Дмитро Валерійович 

 

начальник Житлово-комунального відділу 

 

Коваль 

Сергій Миколайович 

 

начальник КП «Покровськводоканал» 

 

Батенко  

Максим Володимирович 

 

начальник КП «Покровськтепломережа» 

 

Подліпян  

Ганна Миколаївна 

 

начальник КП «Центр єдиного замовника» 

 

Назаров  

Олексій Олегович 

 

начальник КП «Управління міського 

господарства» 

 

Кислий  

Олександр Олександрович 

 

начальник КП «Багатогалузеве комунальне 

підприємство» 

 

Масенець 

Андрій Анатолійович 

начальник КП «Покровська ритуальна 

служба» 

 

Швайко 

Олександр Олександрович 

 

начальник Управління сім’ї, молоді та 

спорту 

 

Штурхецька  

Яна Вікторівна 

 

завідувач сектору у справах сім’ї та молоді 

управління сім’ї, молоді та спорту 

 

Коломійцев  

Олег Анатолійович 

 

завідувач сектору протидії корупції відділу 

з питань безпеки та протидії корупції 

Антипенко 

Олександр Вікторович 

начальник КП «Муніципальна служба 

правопорядку» 



 

Гнатенко  

Наталія Анатоліївна  

 

в.о. начальника відділу відділ освіти  

 

 

Воротинцева  

Любов Іванівна 

 

заступник начальника відділу відділ освіти 

 

Рудик  

Валентина Василівна 

 

в.о. директора загальноосвітнього 

навчального закладу №9 

 

Чельтер  

Наталія Вікторівна 

 

директор загальноосвітнього навчального 

закладу №12 

 

Кірсанова  

Тетяна Михайлівна 

 

директор загальноосвітнього навчального 

закладу № 4 

 

Овчаренко  

Олександр Олександрович 

 

в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

 

Остряніна  

Інеса Леонідівна 

 

директор КП «ЦПМСД» 

 

Бородін  

Юрій Васильович 

 

в.о. генерального директора КНП 

«Покровської клінічної ЛІЛ» 

 

Добреля  

Олена Вікторівна 

 

в.о.директора КНП «Родиньска міська 

лікарня» 

 

Остапчук  

Юлія Сергіївна 

 

начальник відділу транспорту 

 

Ієвлєв  

Євген Сергійович 

 

завідувач сектору державного контролю за 

дотриманням законодавства про працю та 

охорони праці 

 

Бонзюх 

Ірина Павлівна 

 

начальник Управління соціального захисту 

населення 

 

Олехнович 

Олена Олександрівна 

 

начальник відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

 

Скакун 

Ірина Миколаївна 

 

заступник начальника Центру надання 

адміністративних послуг м.Покровськ 

 

Гаврильченко  

Галина Олександрівна 

 

депутат Покровської міської ради, 

заступник голови постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та земельних 

відносин (за згодою) 

Моісеєнко  

Сергій Валерійович 

депутат Покровської міської ради, член 

постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою 



та інженерної інфраструктури міста (за 

згодою) 

 

Харчевна  

Олена Володимирівна 

 

депутат Покровської міської ради, голова 

постійної комісії з питань планування, 

бюджету і фінансів, інвестиційної політики 

(за згодою) 

 

Сбітнєва  

Наталія Миколаївна 

 

депутат Покровської міської ради, член 

постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та земельних відносин (за 

згодою) 

 

Баєвська  

Надія Миколаївна 

 

депутат Покровської міської ради, член 

постійної комісії з питань планування, 

бюджету і фінансів, інвестиційної політики 

(за згодою) 

 

Андрійченко  

Сергій Сергійович 

 

депутат Покровської міської ради, голова 

постійної комісії з питань розвитку малого 

та середнього бізнесу, транспорту та 

дотримання законодавства про працю (за 

згодою) 

 

Єсєбуа  

Малхаз Тамазович 

 

депутат Покровської міської ради, 

заступник голови постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, 

благоустрою та інженерної інфраструктури 

міста (за згодою) 

 

Белицький  

Павло Володимирович 

 

голова ГО «Наукове історико-краєзнавче 

товариство «Спадщина» (за згодою) 

 

Кірсанов  

Михайло Володимирович 

 

голова БФ «Українська організація по 

боротьбі з корупцією» (за згодою) 

 

Сушко  

Тетяна Анатоліївна 

 

Голова ТПО УТОС м. Покровськ (за 

згодою) 

 

Фролова  

Наталя Миколаївна 

 

Голова ГО «ВелоТак» (за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами виконкому    

міської ради                                                                                              А. Жук 

 

 


