
 

 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від _09.08.2021__ №__372рг__ 

   м. Покровськ 

 

Про створення робочої групи з креативного перетворення м. Покровськ у рамках 

грантової діяльності «Добрі сусіди – одна країна» за підтримки проекту USAID 

«Демократичне врядування у Східній Україні» 

 

 З метою креативного перетворення м. Покровськ у рамках грантової 

діяльності «Добрі сусіди – одна країна» за підтримки проекту USAID 

«Демократичне врядування у Східній Україні», керуючись статтями 42, 59, 73 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - 
 

1. Створити робочу групу з креативного перетворення м. Покровськ у рамках 

грантової діяльності «Добрі сусіди – одна країна» за підтримки проекту USAID 

«Демократичне врядування у Східній Україні». 

 

2. Затвердити склад робочої групи з креативного перетворення м. Покровськ 

у рамках грантової діяльності «Добрі сусіди – одна країна» за підтримки проекту 
USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» згідно з додатком.  

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради К. Мілютіна. 

 

 

Міський голова                         Р. Требушкін 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від _09.08.2021___ №_372рг__ 

 

 

Склад робочої групи 

з креативного перетворення м. Покровськ у рамках грантової діяльності «Добрі 

сусіди – одна країна» за підтримки проекту USAID «Демократичне врядування у 

Східній Україні» 

 

 

 

Мілютін 

Костянтин Сергійович  

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 

голова робочої групи 

 

 Птушко 

Олена іллівна 

 

- начальник відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин, 

заступник голови робочої групи 

 

 Топало 

Ольга Олексіївна 

- Головний спеціаліст відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин,                     

секретар робочої групи 

 

Члени робочої групи 

 

Батенко 

Максим Володимирович 

 

- директор КП «Покровськтепломережа»  

 

Кірсанов 

Михайло Володимирович 

 

Клименко 

Іванна Володимирівна 

                              

 

- 

 

 

- 

 

голова Громадської ради при Покровській 

міській раді 

 

голова правління АОСББ «Шахтарський»                 

(за згодою) 

 

Коваль 

Сергій Миколайович                                   

- директор КП «Покровськводоканал» 

 

 

Кошманов 

Вадим Олексійович                                  

- регіональний координатор проєкту                       

«Добрі сусіди - одна країна» (за згодою)  

                                             

Кислий  

Олександр Олександрович                                                                               

- начальник КП «БКП» 

 

                                                                            

Олехнович 

Олена Олександрівна                                    

- начальник відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

 

   



Остапчук 

Юлія Сергіївна  

                                   

- начальник транспортного відділу 

 

 

Проскуренко 

Данил Олексійович  

 

 

Ухова  

Марина Олександрівна                                 

- 

 

 

- 

 

   

    - 

начальник КП «УКБ» 

 

 

 

начальник КУ «ПК комітет самоорганізації 

населення» 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                           А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від _09.08.2021__ №_372рг__ 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Робочу групу з креативного перетворення м. Покровськ 

у рамках грантової діяльності «Добрі сусіди – одна країна»  

за підтримки проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» 

 

1. Це Положення визначає основні завдання, повноваження та склад Робочої групи із 

креативного перетворення м. Покровськ (далі – Робоча група), а також порядок організації 

її роботи. 

Робоча група – це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Покровської міської 

ради, завданням якого (спільно з експертами Проєкту) є створення креативних концепцій 

перетворення громадського простору міста Покровськ в унікальний урбаністичний 

артоб’єкт із використанням об’єднувального потенціалу ОСББ. 

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Покровської міської ради, 

рішеннями виконавчого комітету Покровської міської ради, іншими нормативно-

правовими актами України та цим Положенням. 

3. Головою Робочої групи є заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради (далі - голова). 

4. До складу Робочої групи можуть входити представники: 

- Відділу містобудування, архітектури та земельних відносин; 

- Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини; 

- Відділу транспорту; 

- КП «Багатогалузеве комунальне підприємство»; 

- КП «Покровськводоканал»; 

- КП «Покровськтепломережа»; 

- КП «Управління капітального будівництва»; 

- ініціативних груп та правлінь ОСББ; 

- громадських об’єднань, що мають відношення до благоустрою і розвитку 

міської інфраструктури та дозвілля;  

- об’єднань митців;  

- ініціативних груп, орієнтованих на організацію благоустрою та розвитку 

інфраструктури міста, активістів та урбаністів. 

5. Персональний склад Робочої групи затверджується розпорядженням міського 

голови. 

6. Голова Робочої групи головує на її засіданнях, контролює виконання покладених на 

Робочу групу завдань. 

7. У разі відсутності голови Робочої групи його обов’язки виконує інший член 

Робочої групи, назначений головою. 



8. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за рішенням голови, але 

не менше одного разу на квартал. Позачергові засідання проводяться у разі потреби. 

9. Рекомендації Робочої групи вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало 

більше половини присутніх на засіданні Робочої групи. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

10. Основними завданнями Робочої групи є: 

1) визначення проблемних питань у сфері благоустрою м. Покровськ та 

організації міського простору, формування пропозицій щодо їх вирішення: 

липень-вересень 2021 р.; 

2) сприяння збору інформації та участь у підготовці основних ідей щодо 

створення креативного простору у м. Покровськ: липень 2021 -                   

лютий 2022 р.; 

3) участь у розробці Концепції креативного перетворення м. Покровськ в 

унікальний урбаністичний артоб’єкт: вересень 2021 – лютий 2022 р.; 

4) участь у робочих зустрічах із напрацювання урбаністичних, арт- та дизайн-

рішень, сприяння забезпеченню фото- та відеосупроводу: вересень 2021 - 

лютий 2022 р.; 

5) участь у підготовці Каталогу урбаністичних, арт- та дизайн-рішень спільно з 

експертами Проєкту: жовтень 2021 р. - березень 2022 р.; 

6) участь та організаційний супровід презентації Каталогу урбаністичних, арт- та 

дизайн-рішень широкому загалу: квітень - травень 2022 р. 

Наведені терміни є орієнтовними і можуть змінюватися за об’єктивних обставин. 

11. Робоча група відповідно до визначених цим Положенням завдань має право: 

1) одержувати в установленому порядку безоплатно від структурних підрозділів 

органу місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій 

інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

2) залучати до Робочої групи в разі потреби та за згодою працівників місцевого 

органу виконавчої влади, фахівців установ, підприємств та організацій, 

запрошувати представників інститутів громадянського суспільства, досвід 

яких є релевантним до завдань Робочої групи; 

3) здійснювати взаємодію та обмін інформацією з громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, установами та організаціями, в тому числі міжнародними 

організаціями, які провадять діяльність у сфері місцевого розвитку, 

благоустрою та дизайну; 

4) брати участь у проведенні конференцій, семінарів, нарад та інших заходів; 

5) у відповідності до правил благоустрою території населеного пункту, 

розробляти та вносити в установленому порядку на розгляд структурним 

підрозділам виконавчого комітету Покровської міської ради проєкти 

нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію політики благоустрою, 

розвитку інфраструктури та дозвілля м. Покровськ; 

6) розробляти та вносити в установленому порядку на розгляд структурним 

підрозділам виконавчого комітету Покровської міської ради проєкти 

пропозицій у формі додатків та рекомендацій до правил благоустрою території 

м. Покровськ, спрямованих на інтеграцію унікальних урбаністичних арт-

об’єктів та дизайнерських рішень, як елементів благоустрою міста, з метою 

створення креативного простору м. Покровськ. 

12. Рекомендації Робочої групи, прийняті в межах її компетенції, оформлюються 

протоколом, який підписується головою.  


