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м. Покровськ 

УКРАЇНА 

 ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ  № 11 

засідання виконавчого комітету  в режимі онлайн 

 

 

м.Покровськ      Початок: о 10-00 

 

22.04.2022         Закінчення: об 10-30  

 

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 

 

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 

Кабанець  

Юлія Віталіївна  

 

- 

 

 

староста 

Бражко  

Альона Віталіївна 

- 

 

староста 
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Новікова  

Тамара Іванівна 

 

- 

 

 

староста 

Павленко  

Наталія Андріївна  

 

- 

 

 

староста 

Андрійченко  

Катерина Сергіївна 

- 

 

 

староста 

Ухов  

Олександр Валентинович 

 

- 

 

 

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 

Ідрісова 

Маргарита Олександрівна 

 

- службова  необхідність 

Біленко 

Ольга Вікторівна 

 

- відпустка 

Шапошник 

Віталій Віталійович 

- службова  необхідність 

Ніколаєв  

Микола Миколайович 

 

- 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 

Жихарєва  

Оксана Олександрівна 

 

- в.о. начальника відділу документообігу  

міської ради 

Алдохіна 

Наталія Юріївна 

- головний спеціаліст сектору інформаційних 

технологій та автоматизованих систем 

Клименко - начальник відділу інформаційної політики 
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СЛУХАЛИ: Требушкін Р.В. запропонував затвердити порядок денний 

засідання  

Є питання щодо порядку денного? 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 17, проти - 0, утримались - 0. 

Рішення прийнято. 

 

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

23.12.2021 №8/22-12 «Про бюджет Покровської міської територіальної 

громади на 2022 рік»  

ДОПОВІДАЛА: Порецька Ю.М. 

ВИСТУПИЛИ: Добровольський О.О., Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 17, проти - 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №118 додається) 

 

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 

№8/22-13 «Про Програму економічного і соціального розвитку Покровської 

міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік»  

ДОПОВІДАЛА: Порецька Ю.М. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 17, проти - 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №119 додається) 

 

3.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми закупівлі та оснащення 

багатоквартирних житлових будинків Покровської міської територіальної 

громади побутовими генераторами  

ДОПОВІДАВ: Візенков Д.В. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. запропонував додати до програми 

старостинські округи. 

Іваньо Н.В., Фролов О.В.  проводити збори громадян в старостинських 

округах, та оформлювати протоколи. Валентинович 

Софія Сергіївна  

 

Порецька  

Юлія Миколаївна 

 

- директор Департаменту фінансово-

економічної політики та управління 

активами Покровської міської ради 

Донецької області 

Візенков  

Дмитро Валерійович 

- начальник ЖКВ 

Воротинцева  

Любов Іванівна 

- начальник  відділу освіти 

Пишна  

Вікторія Григорівна 

- начальник  відділу юридичного 

забезпечення  діяльності міської ради та її 

виконавчих органів 

ТБ «Капрі»   

06239 -  
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ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. запропонував підтримати проект рішення зі 

змінами та доповненнями. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 17, проти - 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №120 додається) 

 

4.СЛУХАЛИ: Про зміну розміру виплати престижності праці педагогічним 

працівникам закладів загальної середньої освіти відділу освіти Покровської 

міської ради Донецької області 

ДОПОВІДАЛА: Воротинцева Л.І. 

ВИСТУПИЛИ: Требушкін Р.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 17, проти - 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: (рішення прийнято, рішення №121 додається) 

 

Різне. 

Виступив заступник голови Покровської районної адміністрації Заломаєв 

Володимир та відповів на питання бронювання посадових осіб та жителів 

Покровської міської територіальної громади 

 

 

 

Міський голова        Р.Требушкін 

 

 

В.о.начальника відділу документообігу 

міської ради        О.Жихарєва 


