
 УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

від__01.09.2021__№__424рг_ 
м. Покровськ 

 

Про створення робочої групи з  

напрацювання змін до Статуту  

територіальної громади міста Покровська  

Донецької області 

 

  

 З метою створення найбільш сприятливих умов для подальшого розвитку 

Покровської міської територіальної громади, визначення правових та організаційних 

основ для максимально широкої участі територіальної громади в управлінні 

місцевими справами, налагодження конструктивної взаємодії між владними, 

громадськими та приватними інститутами суспільства з урахування накопиченого 

досвіду та історичних, національно-культурних, соціально-екномічних та інших 

особливостей здійснення місцевого самоврядування на території Покровської 

міської ради Донецької області, враховуючи приєднання сільських рад до 

Покровської міської ради, яке відбулося  на підставі Закону України від 17.11.2020 

року № 1009-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування 

окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 

районних державних адміністрацій», керуючись ст.ст. 42,59,73 Закону України від 

21 травня  1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі 

змінами, 

 

 1.  Створити робочу групу з напрацювання змін до Статуту територіальної 

громади міста Покровська Донецької області, затвердженого рішенням міської ради 

від 12.10.2016 №7/21-5. (Додаток 1). 

2. Затвердити календарний план роботи робочої групи з напрацювання  

змін до Статуту територіальної громади міста Покровська Донецької області, 

затвердженого рішенням міської ради від 12.10.2016 №7/21-5.(Додаток 2). 

 3.   Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова         Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 



 

       Додаток 1 

       до розпорядження міського голови 
       від__01.09.2021__№__424рг_ 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з напрацювання змін до Статуту територіальної громади  

міста Покровська  Донецької області 

 

Жук      Керуючий справами виконкому міської ради, 

Алевтина В’ячеславівна   голова робочої групи 

 

Герасимова  Головний спеціаліст відділу з організаційної 

Юлія Олександрівна  роботи міської ради, секретар робочої групи  

 

Члени робочої групи: 

 

Андрійченко    Староста Покровської міської ради 

Катерина Сергіївна  

 

Андрійченко    Депутат міської ради, голова постійної з  

Сергій Сергійович   питань розвитку малого та середнього 

бізнесу, транспорту та дотримання 

законодавства про працю 

 

Білецька  Головний спеціаліст відділу юридичного 

Тетяна Володимирівна  забезпечення діяльності міської ради та її 

виконавчих органів міської ради 

 

Гаврильченко    Депутат міської ради, заступник голови  

Галина Олександрівна постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та земельних відносин 

 

Гаргай  Член громадської ради, представник 

Олександр Степанович  громадської організації «Союз ветеранів 

АТО Донбасу» 

 

Добровольський  Директор департаменту фінансово- 

Олександр Олександрович  економічної політики та управління активами 

міської ради 

 

Добряк  Радник міського голови 

Юлія Сергіївна 

 

Зінченко     Заступник міського голови з питань 

Анатолій Миколайович   діяльності виконавчих органів ради 

 

 

Зоря       Начальник управління внутрішньо-  



Ірина Олександрівна    інформаційної політики міської ради 

 

Іваньо     Секретар міської ради 

Наталія Вікторівна 

 

Ідрісова     Заступник міського голови з питань  

Маргарита Олександрівна  діяльності виконавчих органів ради 

 

Іщенко  Головний спеціаліст відділу юридичного 

Антоніна Олегівна  забезпечення діяльності міської ради та її 

  виконавчих органів міської ради 

 

Кабанець  Староста Покровської міської ради 

Юлія Віталіївна 

 

Крамарова  Начальник відділу забезпечення діяльності 

Жанна Львівна  міської ради 

 

Мілютін     Заступник міського голови з питань 

Костянтин Сергійович   діяльності виконавчих органів ради 

 

Ніколаєв     Староста Покровської міської ради 

Микола Миколайович 

 

Носач  Начальник відділу з питань розвитку  

Олена Олексіївна  приєднаних територій міської ради  

 

Павленко  Староста Покровської міської ради 

Наталія Андріївна 

 

Пишна     Начальник відділу юридичного забезпечення 

Вікторія Григорівна  діяльності міської ради та її виконавчих 

органів міської ради 

 

Рожкова Директор КЗ «Покровський історичний  

Ангеліна Вікторівна   музей» 

 

Требушкіна  Депутат міської ради, голова постійної 

Вікторія Миколаївна   комісії з питань з гуманітарних питань 

(соціальний захист, культура, духовність) 

 

Тришкін    Депутат міської ради, голова постійної 

Дмитро Володимирович  комісії з питань місцевого самоврядування, 

забезпечення громадського порядку, 

дотримання законності, охорони прав, свобод 

та законних інтересів 

 

Федоров     Заступник міського голови з питань 

Сергій Володимирович   діяльності виконавчих органів ради 

 



Фролов      Заступник міського голови з питань  

Олег Володимирович   діяльності виконавчих органів ради 

 

Харчевна     Депутат міської ради, голова постійної  

Олена Володимирівна  комісії з питань планування, бюджету і 

фінансів, інвестиційної політики 

 

Хижняк  Депутат міської ради, голова постійної  

Володимир Олексійович    комісії з питань житлово-комунального  

господарства, благоустрою та інженерної 

інфраструктури міста 

 

Циганок Депутат міської ради, голова постійної  

Іван Іванович   комісії з питань охорони здоров’я, освіти, 

молодіжної політики та спорту 

 

Шабельник      Заступник міського голови з питань  

Микола Миколайович   діяльності виконавчих органів ради 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради       А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Додаток 2 

   до розпорядження міського голови 
       від__01.09.2021__№__424рг_ 

 

 

Календарний план 

роботи робочої групи з напрацювання 

змін до Статуту територіальної громади міста Покровська 

Донецької області 

 

№ Дата проведення Діяльність робочої групи 

1. 07.09.2021 

Проведення засідання  робочої групи із напрацювання 

проекту змін до Статуту  

 

2. 
з 08.09.2021 

до 01.10.2021 

Висвітлення тексту проекту змін Статуту на сайті 

Покровської міської ради. 

Приймання пропозицій та зауважень до розробленого 

проекту змін до Статуту територіальної громади 

Опрацювання внесених пропозицій та зауважень 

4. до 22.10.2021 
Винесення напрацьованого проєкту змін до Статуту на 

розгляд  міської ради 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому міської ради    А.Жук 

 

 

 

 

 

 


