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м. Покровськ 

УКРАЇНА 

 ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ  №19 

засідання виконавчого комітету в режимі онлайн 

 

м.Покровськ      Початок: о 10-00 

 

21.10.2021         Закінчення: о 11-00  

 

Прийняли участь у засіданні: 

 

Требушкін  

Руслан  Валерійович 

 

- міський голова 

Іваньо  

Наталія Вікторівна 

 

 

- 

 

секретар міської ради 

Шабельник  

Микола Миколайович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Зінченко  

Анатолій Миколайович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Ідрісова 

Маргарита Олександрівна 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Фролов 

Олег Володимирович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Жук  

Алевтина В’ячеславівна 

 

- керуючий справами виконкому ради 

Кабанець  

Юлія Віталіївна 

 

- староста 

Новікова  

Тамара Іванівна 

 

- староста 

Ухов  

Олександр Валентинович 

 

- староста 
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Ніколаєв  

Микола Миколайович 

 

- староста 

Бражко  

Альона Віталіївна 

 

- староста 

Павленко  

Наталія Андріївна 

 

- староста 

Лисенко  

Максим Леонідович 

  

- член виконкому, фізична особа – 

підприємець 

Ачкасов  

Денис Володимирович 

 

- член виконкому,  генеральний директор 

ПРАТ «АП «УКРБУД» 

В роботі виконкому не приймали участі 

Мілютін  

Костянтин Сергійович 

 

- відпустка 

Андрійченко  

Катерина Сергіївна 

 

- відпустка 

Шапошник  

Віталій Віталійович 

 

- лікарняний 

Федоров 

Сергій Володимирович 

 

- звільнення 

Демченко 

Олександр Віталійович  

- службова необхідність 

 

Запрошені на засідання виконкому від  управлінь, відділів міської ради, 

підприємств, установ та закладів міста: 
 

Борисова  

Ганна Володимирівна 

- начальник відділу з питань діловодства, 

контролю та роботи зі зверненнями 

громадян 

Візенков   

Дмитро Валерійович  

- начальник ЖКВ 

 

Батенко  

Максим  Володимирович 

- директор КП «Покровськтепломережа 

Щербинка  

Віталій  Олександрович  

 начальник Управління сім’ї, молоді та 

спорту міської ради 

Масенець  

Андрій  Анатолійович 

 

- начальник КП «Покровська ритуальна 

служба» 



 

  

4 

 

 

СЛУХАЛИ: Требушкін Р.В. запропонував затвердити порядок денний 

засідання  

Жук  А.В. Прошу додати до порядку денного два питання та розглянути їх 

за №1 питання 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

16.09.2021р. №430 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії для всіх споживачів КП «Покровськтепломережа» 

Доповідає:  Візенков Дмитро Валерійович – начальник ЖКВ 

Доповідає: Батенко Максим  Володимирович– директор КП 

«Покровськтепломережа» 

за №8  питання 

Федотов  

Микола Миколайович 

- в.о.начальник відділу транспорту 

Воротинцева Любов 

Олександрівна 

- начальник відділу освіти міської ради 

Жук  

Софія Олександрівна  

 

 

- в.о. завідувача сектору по роботі зі 

зверненнями громадян відділу з  питань 

діловодства, контролю та роботи зі 

зверненнями громадян 

Піхотін  

Олексій Леонідович  

 

- завідувач сектору  взаємодії з силовими 

структурами, мобілізаційної роботи 

цивільної оборони та техногенної безпеки 

відділу з питань безпеки, запобігання та 

виявлення корупції  міської ради 

Михайлечко Ольга 

Сергіївна  

 

- головний спеціаліст з публічної інформації 

міської ради 

Колобова  

Євгенія Валеріївна  

 

- завідувач сектору підприємництва 

Бонзюх  

Ірина Павлівна    

 

- начальник УСЗН 

Гергуленко  

Наталія  Олександрівна  

 

- начальник служби у справах дітей 

Соловйова  

Марія Олександрівна 

 

 - завідувач сектору державного  контролю 

за додержанням законодавства про працю 

та охорони  праці міської ради 

Газета «Маяк»   

Сайт 06239   

ТБ «Капрі»   

ТК «Орбіта»   
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Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

16.09.2021 № 437 «Про проведення конкурсу на перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування в м. Покровську» 

Доповідає:  Федотов Микола Миколайович – в.о. начальника відділу 

транспорту 

 

Прошу затвердити порядок денний з доповненнями. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за-_16_, проти-0, утримались-0. 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 16.09.2021р. №430 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії для всіх споживачів КП «Покровськтепломережа» 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д. В. 

ДОПОВІДАВ:  Батенко М.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 480 додається) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про готовність об’єктів житлово-комунального господарства 

та соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 

2021-2022 років  

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д. В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 481 додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про стан роботи зі зверненнями громадян за 9 місяців 2021 

року 

ДОПОВІДАЛА: Жук  С.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 482 додається) 

 

4 . СЛУХАЛИ: Про виконання рішення виконавчого комітету від 17.06.2021 

№ 246 «Про організацію громадських оплачуваних робіт для учнівської та 

студентської молоді у м. Покровську та на приєднаних територіях під час 

літніх канікул та у вільний від навчання час у 2021 році» 

ДОПОВІДАВ: Щербинка В.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 483 додається) 
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5. СЛУХАЛИ: Про виконання рішення виконавчого комітету від 17.06.2021 

№ 243 «Про заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей  м. 

Покровська та приєднаних територій у  2021 році» 

ДОПОВІДАЛА: Бонзюх І.П. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 484 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про встановлення вартості харчування в закладах освіти 

Покровської міської ради згідно норм та Порядку організації харчування 

ДОПОВІДАЛА: Воротинцева Л.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 485 додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Покровської міської ради Донецької області від 19.08.2021 № 364 «Про 

реорганізацію харчування дітей у закладах загальної середньої освіти» 

ДОПОВІДАЛА: Воротинцева Л.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 486 додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про  затвердження  тарифів на доставку  в морг та поховання 

померлих одиноких громадян в Покровській міській територіальній громаді 

ДОПОВІДАВ: Масенець А.А. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 487 додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку відшкодування та розміру фактичних 

витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 

інформацію, розпорядником якої є Покровська міська рада Донецької області та її 

виконавчі органи 

ДОПОВІДАЛА: Михайлечко О.С.  

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 488 додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації в місті Покровську під час проведення штабних 

тренувань з органами управління цивільного захисту місцевої ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Покровської міської територіальної громади 28 жовтня 2021 року 

ДОПОВІДАВ: Піхотін О.Л. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 
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ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 489 додається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу робочої групи з підвищення 

рівня  оплати праці, додержання законодавства про працю, забезпечення 

податкових та бюджетних надходжень та платежів 

ДОПОВІДАЛА: Соловйова М.О.  

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 490 додається) 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін  до рішення виконавчого комітету 

Покровської міської ради Донецької області  від 27.08.2020 №284  «Про 

встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарства) у нічний час доби на території міста 

Покровська» 

ДОПОВІДАЛА: Колобова Є.В.  

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 491 додається) 

 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 16.09.2021 № 437 «Про проведення конкурсу на перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. 

Покровську» 

ДОПОВІДАВ: Федотов М.М. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 492 додається) 

 

14. СЛУХАЛИ: Про забезпечення безперебійної роботи автотранспорту при 

снігових заметах та ожеледиці в осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 493 додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

20.05.2021 №191 «Про затвердження переліку багатоквартирних будинків 

м.Покровська, м.Родинське з капітального ремонту покрівель на 2021-2023 

роки» 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 494 додається) 
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16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню у м. Покровську та приєднаним 

територіям, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 20.05.2021 

№195 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 495 додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до додатку 1 рішення виконавчого 

комітету від 18.02.2021 № 47 «Про затвердження нового складу постійно 

діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем 

(мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої 

води та затвердження положення про неї» (зі змінами) 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 496 додається) 

 

18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу громадської комісії з житлових 

питань при виконкомі міської ради, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету від 21.01.2021 № 18 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 497 додається) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з обліку внутрішньо 

переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщеним особам  затвердженого рішенням 

виконавчого комітету від 21.01.2021 №19 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 498 додається) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з питання придбання 

квартир для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб 

з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету від 19.08.2021 № 379  

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 499 додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про житлові питання та пропозиції громадської комісії з 

житлових питань від 04.10.2021 
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ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 500 додається) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про питання та пропозиції житлової комісії з обліку 

внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб від 04.10.2021  

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 501 додається) 

 

23. СЛУХАЛИ: Про продовження строку проживання у житлових 

приміщеннях для тимчасового  проживання внутрішньо переміщених осіб 

терміном на 1 рік 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 502 додається) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про надання матеріальної 

допомоги у вигляді дров мешканцям Покровської міської територіальної  

громади 

ДОПОВІДАЛА: Бонзюх І.П. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 503 додається) 

 

25. СЛУХАЛИ: Про повідомну реєстрацію колективних  договорів  та змін і 

доповнень до них  

ДОПОВІДАЛА: Бонзюх І.П. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 504 додається) 

 

26.  СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Кондратюку Михайлу 

Артемовичу, 07.08.2009 року народження, статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №  505 додається) 

 

27.  СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітній Живазі Валерії Валентинівні, 

13.12.2005 року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 
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ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 506 додається) 

 

28.  СЛУХАЛИ: Про надання малолітній дитині Манжосу Руслану 

Олександровичу, 09.01.2018 року народження, статусу дитини-сироти 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 507 додається) 

 

29.  СЛУХАЛИ: Про призначення  опікуна над малолітнім Маковецьким 

Олегом Олександровичем, 19.08.2012 року народження 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 508 додається) 

 

30.  СЛУХАЛИ: Про призначення  опікуна над малолітнім Маковецьким 

Артемом Олександровичем, 07.04.2011 року народження 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 509 додається) 

 

31.  СЛУХАЛИ: Про призначення  опікуна над малолітньою Маковецькою 

Наталією Олександрівною, 30.08.2009 року народження 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 510 додається) 

 

32.  СЛУХАЛИ: Про призначення  опікуна над малолітнім Кондратюком 

Артемовичем, 07.08.2009 року народження 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 511 додається) 

 

33.  СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітньої дитини 

Омельченко Домініки Володимирівни, 16.06.2021 року народження 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 512 додається) 
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34.  СЛУХАЛИ: Про збереження  права користування житловим 

приміщенням за малолітнім  Гладченком Вадимом В’ячеславовичем, 

18.10.2008 року народження 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 513 додається) 

 

35.  СЛУХАЛИ: Про збереження  права користування житловим 

приміщенням за малолітньою  Гладченко Вікторією Євгеніївною, 10.04.2006 

року народження 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 514 додається) 

 

36.  СЛУХАЛИ: Про збереження  права користування житловим 

приміщенням за малолітнім  Сугоняком Богданом Костянтиновичем, 

10.10.2014 року народження 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 515 додається) 

 

37.  СЛУХАЛИ: Про збереження  права користування житловим 

приміщенням за малолітнім  Маковецьким Олегом Олександровичем, 

19.08.2012 року народження 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 516 додається) 

 

38.  СЛУХАЛИ: Про збереження  права користування житловим 

приміщенням за малолітнім  Маковецьким Артемом Олександровичем, 

07.04.2011 року народження 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 517 додається) 

 

39.  СЛУХАЛИ: Про збереження  права користування житловим 

приміщенням за малолітньою  Маковецькою Наталією Олександровичем, 

30.08.2009 року народження 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 518 додається) 
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40.  СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у  справах дітей «Про 

підтвердження місця проживання дитини Кравченко Антоніни Ігорівни для 

тимчасового виїзду за межі України» 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 519 додається) 

 

41. СЛУХАЛИ: Про дозвіл Буряк Г.Т. на дарування квартири, право 

користування якою має малолітня 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №  520 додається) 

 

42. СЛУХАЛИ: Про дозвіл Юріній Н.М. на дарування квартири 

малолітньому онуку 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 521 додається) 

 

43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Курдюмовій О.А., від імені малолітньої 

Курдюмової М.О., Курдюмову М.О. на укладання договору розподілу 

спадкового майна 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №  522 додається) 

 

44.  СЛУХАЛИ: Про утворення міждисциплінарної команди для соціального 

захисту неповнолітнього Рєзніка Олександра Валерійович, 30.12.2004 р.н., 

який перебуває у складних життєвих обставинах 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 523 додається) 

 

45.  СЛУХАЛИ: Про утворення міждисциплінарної команди для соціального 

захисту малолітнього Сука Владислава Вікторовича, 01.10.2011 р.н., який 

перебуває у складних життєвих обставинах 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 524 додається) 
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46.  СЛУХАЛИ: Про утворення міждисциплінарної команди для соціального 

захисту неповнолітньої Проценко Ірини Олександрівни, 06.05.20058 р.н., яка 

перебуває у складних життєвих обставинах 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-16, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 525 додається) 

 

 

 

Міський голова        Р.Требушкін 

 

 

 

Начальник відділу діловодства, 

контролю та роботи зі  

зверненнями громадян       Г.Борисова 

 


