
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

від 14.02.2022 № __82рг__ 
                         м.Покровськ 

 

 

 

Про проведення відкритих зустрічей з мешканцями для заслуховування звіту 

старост про діяльність на підлеглій території (старостинські округи) за 2021 рік   

 

 

Відповідно до Положення про старосту Покровської міської територіальної 

громади, затвердженого рішенням міської ради 20.10.2021 року № 8/18-5, за умови 

дотримання постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID – 19,   

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) керуючись ст. 42, 541, 59, 73 

Закону України від 21 травня 1997р. №280-97 ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (зі змінами): 

 

 

1. Затвердити графік відкритих зустрічей з мешканцями для заслуховування 

звіту старост про діяльність на підлеглій території (старостинські округи) за 2021 рік  

(додається). 

 

2. Відділу з питань розвитку приєднаних територій (Носач): 

2.1. Інформацію про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости не 

пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної зустрічі  надати 

до Управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради для подальшого 

розміщення на офіційному сайті Покровської міської ради. 

2.2. Організувати відкриті зустрічі старост з жителями у спосіб, що дає 

жителям старостинських округів можливість поставити запитання, висловити 

зауваження та внести пропозиції.  

2.3. Підготувати протоколи зустрічей. 

3. Під час проведення зустрічей, з метою запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, дотримуватися протиепідемічних заходів, 

відповідно до встановленої зони. 



 

4. Комунальному підприємству «Муніципальна служба правопорядку» 

(Антипенко), забезпечити підтримання публічної безпеки і порядку, охорони прав та 

свобод громадян під час проведення відкритих зустрічей. 

5. Відділу з питань безпеки та протидії корупції (Телесова) забезпечити 

інформування про зустрічі та чергування силових структур м.Покровська під час їх 

проведення.  

6. Управлінню інформаційної та внутрішньої політики міської ради 

(Клименко) забезпечити розміщення інформаційних повідомлень про проведення 

відкритих зустрічей та письмового звіту старост Покровської міської територіальної 

громади на офіційному сайті Покровської міської ради. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.о. міського голови                       Н. Іваньо 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 14.02.2022 № ___82рг____ 

 

 

 

Графік  

відкритих зустрічей з мешканцями для заслуховування звіту старост про діяльність 

на підлеглій території (старостинські округи) за 2021 рік  

 

Старостинський 

округ 

П.І.Б. старости Час Дата Місце 

Гришинський Біленко Ольга 

Вікторівна 

10.00 24.02.2022 КЗ «Гришинський центр 

культури та дозвілля» 

с. Гришине, пров. Гагаріна, 6 

Шевченківський Ніколаєв 

Микола 

Миколайович 

15.00 24.02.2022 КЗ «Будинок народних 

традицій», 

смт Шевченко, вул. Тарана, 5  

Новотроїцький Шапошник 

Віталій 

Віталійович 

9.00 25.02.2022 КЗ «Новотроїцький центр 

культури та дозвілля» 

с. Новотроїцьке, вул.  

Новоєлизаветівський  Павленко 

Наталія 

Андріївна 

14.00 25.02.2022 КЗ «Новоєлизаветівський 

сільський клуб» 

с. Новоєлизаветівка, вул. 

Широка, 36б 

Лисівський Кабанець 

Юлія 

Віталіївна 

10.00 28.02.2022 КЗ «Лисівський центр 

культури та дозвілля» 

с. Лисівка, вул. Центральна, 

234 

Піщанський Бражко 

Альона 

Віталіївна 

15.00 28.02.2022 КЗ «Піщанський сільський 

клуб» 

с. Піщане, вул.Центральна, 3 

Першотравневий Ухов 

Олександр 

Валентинович 

10.00 01.03.2022 Адмінбудівля старостинського 

округу, 

вул. Зотова,  8 

Родинський Андрійченко 

Катерина 

Сергіївна 

16.00 02.03.2022 ЗОШ №35 Покровської міської 

ради 

м. Родинське, вул. 

Шахтарської слави, 13 

Срібненський Новікова 

Тамара 

Іванівна 

10.00 03.03.2022 КЗ «Срібненський сільський 

клуб» 

с. Срібне, вул. Широка, 2в 

 

В.о. керуючого справами 

виконкому ради         О.Фролов 


