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м. Покровськ 

УКРАЇНА 

 ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ  №16 

засідання виконавчого комітету  в режимі онлайн 

 

м.Покровськ      Початок: о 11-00 

 

28.09.2021         Закінчення: о 11-30  

 

Прийняли участь у засіданні: 

 

Требушкін  

Руслан  Валерійович 

 

- міський голова 

Іваньо  

Наталія Вікторівна 

 

- 

 

секретар міської ради 

Ідрісова 

Маргарита Олександрівна 

 

- 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 

 

- керуючий справами виконкому ради 

Шапошник  

Віталій Віталійович 

 

- староста 

Кабанець  

Юлія Віталіївна 

 

- староста 

Ухов  

Олександр Валентинович 

 

- староста 

Ніколаєв  

Микола Миколайович 

- староста 

Демченко  

Олександр Віталійович 

- член виконкому, фінансовий директор 

ПРАТ «ШУ»Покровське» 

Ачкасов  

Денис Володимирович 

 

- член виконкому, фізична особа – 

підприємець 



В роботі виконкому не приймали участі 

Фролов 

Олег Володимирович 

- відрядження 

Мілютін  

Костянтин Сергійович 

- відрядження 

Андрійченко  

Катерина Сергіївна 

- службова необхідність 

Шабельник  

Микола Миколайович 

- відрядження 

Біленко  

Ольга Вікторівна 

- відпустка 

Новікова  

Тамара Іванівна 

- лікарняний 

Павленко  

Наталія Андріївна 

- службова необхідність 

Бражко  

Альона Віталіївна 

- службова необхідність 

Лисенко  

Максим Леонідович  

- службова необхідність 

Федоров 

Сергій Володимирович 

- звільнення 

 

Запрошені на засідання виконкому від  управлінь, відділів міської ради, 

підприємств, установ та закладів міста: 
 

 

СЛУХАЛИ:  Требушкін Р.В. запропонував затвердити порядок денний 

засідання  

ГОЛОСУВАЛИ: за-_11_, проти-0, утримались-0. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 

12.07.2021 №314 «Про проведення конкурсу по визначенню виконавця 

послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Покровської 

міської територіальної громади» 

Борисова  

Ганна Володимирівна 

- начальник відділу з питань діловодства, 

контролю та роботи зі зверненнями 

громадян 

Пишна 

Вікторія Григорівна 

 Начальник відділу юридичного 

забезпечення виконавчих органів ради 

Візенков   

Дмитро Валерійович    

- начальник ЖКВ 

 

Зусмановський 

Денис Сергійович 

- директор комунального підприємства 

«Багатопрофільне комунальне 

підприємство» 

ТБ «Капрі» 

ТК «Орбіта» 



ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-11, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 473  додається) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 

22.09.2016 №234 «Про встановлення тарифів на послуги з  захоронення 

(розміщення) твердих  побутових відходів на полігоні твердих  побутових 

відходів» 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-11, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 474  додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про встановлення норм надання послуг з вивезення побутових 

відходів 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-11, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 475  додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на послуги з поводження з 

побутовими відходами 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-11, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 476  додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету Покровської міської ради Донецької області від 17.07.2019 №279  

«Про надання повноважень зі складання протоколів про адміністративні 

правопорушення» 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-11, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 477  додається) 

 

 

 

Міський голова       Р.Требушкін 

 

 

Начальник відділу діловодства, 

контролю та роботи зі  

зверненнями громадян      Г.Борисова 
 


