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м. Покровськ 

УКРАЇНА 

 ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ  № 8 

засідання виконавчого комітету  в режимі онлайн 

 

м.Покровськ      Початок: о 14-30 

 

04.04.2022         Закінчення: об 16-00  

 

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 

 

Ідрісова 

Маргарита Олександрівна 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Фролов 

Олег Володимирович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Добровольський 

Олександр Олександрович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 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 

Жук  

Алевтина В’ячеславівна 

 

- керуючий справами виконкому ради 

Новікова  

Тамара Іванівна 

 

- староста 
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Павленко  

Наталія Андріївна  

 

- староста 

Ухов  

Олександр Валентинович 

 

- 

 

 

староста 

Бражко  

Альона Віталіївна 

 

- староста 

Ніколаєв  

Микола Миколайович 

 

- староста 

Андрійченко  

Катерина Сергіївна 

- староста 

Ачкасов  

Денис Володимирович 

 

- член виконкому, генеральний директор 

ПРАТ «АП «УКРБУД» 

 

Лисенко  

Максим Леонідович 

 

- член виконкому, фізична особа – 

підприємець 

 

В роботі виконкому не приймали участі 

Кабанець  

Юлія Віталіївна  

 

- відпустка 

Шапошник 

Віталій Віталійович 

- відпустка 

Біленко 

Ольга Вікторівна 

 

- відпустка 

Демченко 

Олександр Віталійович 

 

- службова  необхідність 

Запрошені на засідання виконкому від  управлінь, відділів міської ради, 

підприємств, установ та закладів міста: 
 

Борисова Ганна 

Володимирівна 
- начальник відділу документообігу  міської 

ради 

Порецька  

Юлія Миколаївна 

 

- директор Департаменту фінансово-

економічної політики та управління 

активами Покровської міської ради 

Донецької області 

Телесова  

Інна Валеріївна   

 

 начальник відділу з питань безпеки, 

запобігання та виявлення корупції міської 

ради 

Діма  

Оксана Іллівна  

 в.о. начальника служби у справах дітей 
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СЛУХАЛИ: Требушкін Р.В. запропонував затвердити порядок денний 

засідання  

Є питання щодо порядку денного? 

ВИСТУПИЛИ: Мілютін К.С. - додати  кошти на ремонт техніки, Зінченко 

А.М. - кошти на ремонт автобусів ( на КП «Покровськавто), Требушкін Р.В. – 

на придбання генераторів. 

Зінченко А.М. – виділення коштів на тероборону розглянути окремим 

питанням. 

Андрійченко К.С. – запропонувала також кожну статтю розглянути окремо. 

Ідрісова М.О. – питання про бюджет одно, ми не можемо за кожну статтю 

бюджету голосувати окремо. 

Іваньо Н.В. запропонувала прийняти порядок денний в цілому. Перше 

питання розглянути детально по кожній статті, всі особисті думки заносити 

до протоколу. 

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

Рішення прийнято. 

 

1.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до бюджету Покровської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

ДОПОВІДАЛА: Порецька Ю.М. 

ВИСТУПИЛИ:  

Мілютін К.С.  кошти на ремонт техніки, або придбання запчастин. 

Порецька Ю.М. придбання запчастин. 

Зінченко А.М. вартість бронежилетів? Вважаю вартість завищена. 

Телесова І.В. це орієнтовна ціна, найдемо дешевше, закупимо дешевше. 

Требушкін Р.В. всі закупівлі (ціна) будуть погоджуватись з усіма вами. 

Андрійченко 

Іваньо Н.В.  підтримала пропозицію Зінченко А.М., а саме придбати 

бронежилети у ФОПа Манько, тому що ціна дешевше, а саме 12,5 тис. грн 

Іваньо Н.В. як ми  будемо регулювати процес закупівлі. 

Требушкін Р.В.  отримуємо інформацію від спеціалістів, узгоджену з 

замовником цієї продукції. Обираємо пропозиції вигідні по ціні, по якості 

товару, по часу постачання товару. Протягом доби обговорюємо ці 

пропозиції та вирішуємо питання. 

Депутат Долга А. Для кого передбачені протигази. 

Телесова І.В. – будуть роздані по основним сховищам. 

Кіктєв  

Ігор Олександрович 

- депутат міської ради 

Довга  

Анастасія Геннадіївна 

- депутат міської ради 

Алдохіна 

Наталія Юріївна 

- головний спеціаліст сектору інформаційних 

технологій та автоматизованих систем 

Клименко 

Софія Сергіївна  

- начальник відділу інформаційної політики 

06239   

ТБ «Капрі»   
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Андрійченко К.С. чому  замовник продуктів харчування – відділ  освіти. 

Ідрісова М.О. – у  відділі освіти відкриті коди. 

Добровольський О.О. відділу освіти з початку було дани повноваження на 

придбання  продуктів харчування для ВПО. 

Андрійченко К.С. чому питання закупки товарів Ви узгоджуєте з 

заступниками міського голови, чому старости, як члени виконавчого 

комітету не приймають участь в цьому процесі. 

Мілютін К.С. я пропонував всі закупівлі, з метою прозорості, закупати через 

Покровську міську раду. Також у нас не має повної інформації по отриманню 

гуманітарної допомоги. 

Требушкін Р.В. Жук А.В. скільки потрібно часу щоб надати повну 

інформацію. 

Жук А.В. вся гуманітарна допомога роздана населенню та по основним 

сховищам. Вся інформаціє є, крім той гуманітарної допомоги що надійшла на 

Родинське. 

Андрійченко К.С. інформація по видачі гуманітарної допомоги по місту 

Родинське надана Іваньо Н.В., якщо є потреба продублюю для Жук А.В. 

Ідрісова М.О. прошу визначитися хто буде замовником на придбання ліків, 

продуктів харчування. 

Шабельник М.М. вважаю, що замовниками повинні бути 

Жук А.В. міській раді на теперішній час на відкриті ряд КВЕД (а саме 

продукти , харчування), 

Іваньо Н.В.  пропоную в групу членів виконкому надавати інформацію по 

цінам на товари, якщо протягом часу зауважень не поступило від членів 

виконкому, вважаємо що пропозиція дійсна, та її беремо до роботи. 

ВИСТУПИЛИ: депутат Довга А.Г.  для кого передбачений матеріальний 

резерв, паливні матеріали? 

Телесова І.В. надала необхідні пояснення (на 11 складів), робота 

комунальних служб, спец.техніка, масова евакуація, для роботи генераторів і 

т.п. 

ВИСТУПИЛИ: депутат Кіктєв І.О. запропонував ряд пропозицій придбати по 

дешевший ціні, та надав контакти ФОПов. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. запропонував прийняти проект рішення з 

доповненнями та зауваженнями. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 16, проти - 0, утримались – 0 (Андрійченко К.С. окрема 

думка підтримую тільки виділення коштів для територіальної оборони, є 

питання до деяких цін ). 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №102 додається) 

 

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми економічного і соціального 

розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 

2022 рік. 

ДОПОВІДАЛА: Порецька Ю.М. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

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

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №103 додається) 
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3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

17.07.2019 №269 «Про затвердження порядку створення та використання  

місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій у м.Покровську» 

ДОПОВІДАЛА: Телесова І.В. 

ВИСТУПИЛИ: Шабельник М.М., Зінченко А.М., Мілютін К.С., Андрійченко 

К.С., Іваньо Н.В, Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -15, проти - 0, утримались – 1 (Павленко Н.А.) 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №104 додається) 
 

4.СЛУХАЛИ: Про погодження кандидатури на посаду командира 

добровольчого формування 

ДОПОВІДАВ: Шабельник М.М. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

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

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №105 додається) 

 

 

5.СЛУХАЛИ: Про призначення опікуна над малолітнім Зеленокуренком 

Михайлом Володимировичем, 28.11.2020 року народження 

ДОПОВІДАЛА: Діма О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

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

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №106 додається) 

 

5.СЛУХАЛИ: Про призначення опікунів над малолітньою Драчевською 

Анастасією Володимирівною, 19.02.2009 року народження 

ДОПОВІДАЛА: Діма О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

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

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №107 додається) 

 

5.СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітніх дітей Шматька 

Олександра Євгеновича, 09.04.2011 р.н., Шматька Тимура Євгеновича, 

25.01.2010 

ДОПОВІДАЛА: Діма О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

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

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №108 додається) 

 

5.СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання неповнолітньої дитини 

Лисого Фелікса Романовича,21.07.2007 року народження  

ДОПОВІДАЛА: Діма О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

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

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №109 додається) 
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5.СЛУХАЛИ: Про призначення опікунів над малолітньою Малюк Анною 

Ігорівною, 05.12.2008 року народження 

ДОПОВІДАЛА: Діма О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

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

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №110 додається) 

 

5.СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Бобовозу Денису Костянтиновичу, 

10.09.2021 року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

ДОПОВІДАЛА: Діма О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

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

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №111 додається) 

 

5.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Сміщенко Т.Г.,  Сміщенко О.О. та 

неповнолітньому Сміщенку А.О. на укладання договору розподілу 

спадкового майна 

ДОПОВІДАЛА: Діма О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

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

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №112 додається) 

 

 

Міський голова        Р.Требушкін 

 

 

Начальник відділу документообігу 

міської ради        Г.Борисова 


