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м. Покровськ 

УКРАЇНА 

 ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ  № 2 

засідання виконавчого комітету   

 

м.Покровськ      Початок: о 14-00 

 

20.01.2022         Закінчення: о 15-00  

 

Прийняли участь у засіданні: 

 

Требушкін  

Руслан  Валерійович 

 

- міський голова 

Іваньо  

Наталія Вікторівна 

 

- 

 

секретар міської ради 

Мілютін  

Костянтин Сергійович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Шабельник  

Микола Миколайович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 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 

 

Фролов 

Олег Володимирович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Жук  

Алевтина В’ячеславівна 

 

Бражко  

Альона Віталіївна 

 

- 

 

 

 

- 

 

керуючий справами виконкому  

ради 

 

староста 

Новікова  

Тамара Іванівна 

 

- староста 
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Павленко  

Наталія Андріївна  

- староста 

 

Ухов  

Олександр Валентинович 

 

 

- 

 

 

 

староста 

Біленко 

Ольга Вікторівна 

- староста 

 

Ніколаєв  

Микола Миколайович 

 

-  

староста 

Андрійченко  

Катерина Сергіївна 

- староста 

 

Кабанець  

Юлія Віталіївна  

 

 

- 

 

староста 

Демченко 

Олександр Віталійович  

- член виконкому, фінансовий директор 

ПРАТ «ШУ»Покровське» 

Ачкасов  

Денис Володимирович 

 

- член виконкому,  генеральний директор 

ПРАТ «АП «УКРБУД» 

 

В роботі виконкому не приймали участі 

 

Лисенко  

Максим Леонідович 

  

 

- 

 

самоізоляція 

Шапошник 

Віталій Віталійович 

- службова  необхдність 

 

Федоров 

Сергій Володимирович 

 

 

- 

 

звільнення 

 

Запрошені на засідання виконкому від  управлінь, відділів міської ради, 

підприємств, установ та закладів міста: 
 

Борисова  

Ганна Володимирівна 

- начальник відділу документообігу  міської 

ради 

   

Чернякіна  

Олена Ігорівна  

 

- начальник відділу по роботі зі зверненнями 

громадян та доступу до публічної 

інформації 

Щербинка  - начальник управління сім’ї, молоді та 



 

  

4 

 

СЛУХАЛИ: Требушкін Р.В. запропонував затвердити порядок денний 

засідання  

Є питання щодо порядку денного? 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про стан роботи зі зверненнями громадян за 2021 рік 

ДОПОВІДАЛА: Чернякіна О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 8 додається) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про виконання заходів міської Програми розвитку дитячого 

аматорського (дворового) спорту в місті Покровську на 2017-2021 роки 

ДОПОВІДАВ: Щербинка В.О. 

ВИСТУПИЛИ: Іваньо Н.В., Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 9 додається) 

Віталій Олександрович -  

 

Добровольський 

Олександр Олександрович  

 

- 

 

- 

спорту 

 

директор  Департаменту фінансово - 

економічної політики та управління 

активами Покровської міської ради 

Донецької області 

Радченко  

Тетяна Миколаївна –  

 

- директор Покровського міського центру 

зайнятості 

Воротинцева  

Любов Іванівна 

- начальник відділу освіти міської ради 

   

Федотов  

Микола Миколайович  

- в.о. начальника відділу транспорту 

   

Візенков  

Дмитро Валерійович  

-  начальник ЖКВ 

 

Гергуленко  

Наталія Олександрівна  

 

 

- 

 

начальник служби у справах дітей 

Бонзюх  

Ірина Павлівна  

 

Пишна 

Вікторія Григорівна 

- 

 

 

- 

 

начальник УСЗН 

 

 

начальник  відділу юридичного 

забезпечення  діяльності міської ради та її 

виконавчих органів 
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3. СЛУХАЛИ: Про обслуговування коштів бюджету Покровської міської 

територіальної громади на 2022 рік у частині бюджету розвитку та власних 

надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору 

ДОПОВІДАВ:  Добровольський О.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 10 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про організацію громадських робіт на 2022 рік 

ДОПОВІДАЛА: Радченко Т.М. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 11 додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Покровської міської ради Донецької області від 21.10.2021 №485 «Про 

встановлення вартості харчування в закладах освіти Покровської міської 

ради згідно норм та Порядку організації харчування»  

ДОПОВІДАЛА: Воротинцева Л.І. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 12 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про визначення перевізників для вивчення попиту на 

пасажирські перевезення міськими автобусними маршрутами загального 

користування в м. Покровську 

ДОПОВІДАВ:  Федотов М.М. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 13 додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження списків осіб, які перебувають на 

квартирному обліку 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 14 додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання житлових приміщень дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування та особам  з їх числа 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 15 додається) 
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9. СЛУХАЛИ: Про надання житлових приміщень багатодітним сім’ям 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 16 додається) 

 

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

внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб від 11.01.2022 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 17 додається) 

 

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

житлових питань від 11.01.2022 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 18 додається) 

 

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення дерев 

ДОПОВІДАВ:  Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Мілютін К.С. – скільки в цьому році плануєте висадити нових 

дерев? Необхідно разом з відділом екології розробити програму розвитку та 

збереження зелених насаджень (омолодження парку дерев). 

ВИСТУПИЛИ: Іваньо Н.В. необхідно  замість тополь  висаджувати берези, 

клени,  ялинки. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ДОРУЧЕННЯ: 

Житлово-комунальному  відділу (Візенков) разом з відділом екології, клімату та 

енергозбереження (Білецька) розробити Програму розвитку та збереження 

зелених насаджень (омолодження парку дерев) в Покровській міський 

територіальній громаді та надати її на розгляд виконавчому комітету. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 19 додається) 

 

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

доповнень до них 

ДОПОВІДАЛА: Бонзюх І.П. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 20 додається) 
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14. СЛУХАЛИ: Про затвердження заходів щодо соціального захисту 

громадян в Покровській міській територіальній громаді на 2022 рік 

ДОПОВІДАЛА: Бонзюх І.П. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 21 додається) 

 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу комісії з розгляду 

призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо-переміщеним 

особам за місцем їх фактичного проживання/перебування та Положення про 

неї 

ДОПОВІДАЛА: Бонзюх І.П. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 22 додається) 

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому від 21.01.2021 № 

29 «Про затвердження нового складу комісії з питань захисту прав дитини та 

положення про неї» 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 23 додається) 

 

 

17. СЛУХАЛИ: Про влаштування малолітньої *****., до комунального 

закладу «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Крила надії» 

Маріупольської міської ради , строком на 1 календарний рік 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 24 додається) 

 

 

18. СЛУХАЛИ: Про влаштування неповнолітньої *****., до комунального 

закладу «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Крила надії» 

Маріупольської міської ради , строком на 1 календарний рік 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №  додається) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітній *****., статусу дитини-сироти 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 26 додається) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про надання малолітній *****, статусу  дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 27 додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про надання малолітній *****  статусу  дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 28 додається) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про дозвіл ПРАТ «ШУ» «Покровське» на дарування 

квартири, право користування якою має малолітня 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 29 додається) 

 

23. СЛУХАЛИ: Про дозвіл ***** на дарування по 1/8 частині земельної 

ділянки від імені малолітніх дітей 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 30 додається) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про дозвіл *****. на обмін  3/32 частини  квартири, право 

користування якими мають  малолітні діти, та на обмін по  3/32 частини 

квартири від імені малолітніх дітей 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 31 додається) 

 

25. СЛУХАЛИ: Про утворення міждисциплінарної команди для соціального 

захисту малолітньої *****., яка перебуває у складних життєвих обставинах 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 32 додається) 
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26. СЛУХАЛИ: Про утворення міждисциплінарної команди для соціального 

захисту малолітнього ***** який перебуває у складних життєвих обставинах 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 33 додається) 

 

27. СЛУХАЛИ: Про утворення міждисциплінарної команди для соціального 

захисту малолітнього ***** який перебуває у складних життєвих обставинах 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 34 додається) 

 

28. СЛУХАЛИ: Про утворення міждисциплінарної команди для соціального 

захисту малолітньої ***** яка перебуває у складних життєвих обставинах 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 35 додається) 

 

29. СЛУХАЛИ: Про утворення міждисциплінарної команди для соціального 

захисту малолітнього ***** який перебуває у складних життєвих обставинах 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 36 додається) 

 

30. СЛУХАЛИ: Про утворення міждисциплінарної команди для соціального 

захисту малолітнього ***** який перебуває у складних життєвих обставинах 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 37 додається) 

 

31. СЛУХАЛИ: Про утворення міждисциплінарної команди для соціального 

захисту малолітнього ***** який перебуває у складних життєвих обставинах 

ДОПОВІДАЛА: Гергуленко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за-18, проти-0, утримались-0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення № 38 додається) 

 

 

Міський голова        Р.Требушкін 

 

Начальник відділу документообігу 

міської ради        Г.Борисова 


