
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 06.06.2022 № 246рг 
м. Покровськ 

 

 

Про затвердження складу робочої групи з контролю за ходом підготовки об’єктів 

житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий 

період 2022-2023 років  

 

 

 

З метою забезпечення підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та 

соціальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, 

враховуючи статтю 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», укази 

Президента України від 24.02.2022  №  64/2022  «Про  введення воєнного  стану                            

в  Україні»,  від 14.03.2022 №  133/2022,  від 18.04.2022 №  259/2022,  від 17.05.2022                   

№  341/2022  «Про  продовження  строку  дії воєнного стану в Україні», розпорядження 

голови Донецької обласної державної адміністрації, начальника Донецької обласної 

військової адміністрації від 27.05.2022 № 257/5-22 «Про заходи з підготовки об’єктів 

житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2022-

2023 років», керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування» в Україні» (зі змінами) – 

 

 

 Затвердити склад робочої групи з контролю за  ходом підготовки об’єктів житлово-

комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-

2023 років (додається). 

 

 

  

 

 

 

 

Міський голова        Р. Требушкін 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток  

 до розпорядження міського голови 

               від 06.06.2022 № 246рг 

 

 
Склад робочої групи  

з  контролю за  ходом підготовки об’єктів житлово-комунального господарства  

та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років  

 

 

Добровольський  

Олександр Олександрович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова робочої групи 

Ідрісова  

Маргарита Олександрівна 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, співголова робочої групи 

Візенков  

Дмитро Валерійович 

- начальник житлово-комунального відділу міської ради, 

заступник голови робочої групи 

Безпала 

Наталія  Станіславівна                                        

 

Члени робочої групи:  

- начальник відділу координації роботи комунальних 

підприємств житлово-комунального відділу міської ради, 

секретар робочої групи 

Батенко  

Максим Володимирович                   

 

-  директор КП «Покровськтепломережа» 

 

Воротинцева  

Любов Іванівна 

 

- начальник відділу освіти міської ради 

Кіктєв  

Ігор Олександрович 

- депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства,  благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста (за згодою) 

 

Кінц  

Віталій Володимирович 

- начальник ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України в Донецькій             

області (за згодою) 

 

Моісеєнко 

Сергій Валерійович 

- депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства,  благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста (за згодою) 

 

Муляр  

Олександр Олександрович                       

 

- заступник начальника Управління – начальник відділу 

енергетичного нагляду – головний державний інспектор з 

енергетичного нагляду у Донецькій області (за згодою) 

Овчаренко 

Олександр Олександрович 

 

- начальника відділу охорони здоров’я міської ради 

 

Олехнович  

Олена Олександрівна 

 

- начальник відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини міської ради 

Перепелиця  

Юрій Едуардович  

- в.о. директора  КП «Покровськводоканал» 



 

Тумасов  

Алік Львович 

 

- в.о. начальника КП «Багатогалузеве комунальне 

підприємство» Покровської міської ради Донецької області 

Федоров  

Анатолій Іванович 

- депутат міської ради, заступник голови постійної комісії з 

питань житлово-комунального господарства,  благоустрою 

та інженерної інфраструктури міста (за згодою) 

 

Черкас 

Олександр Анатолійович 

 

- державний інспектор з енергетичного нагляду 

Покровського сектору Управління Держенергонагляду у 

Донецькій області (за згодою) 

 

Щербінка  

Віталій Олександрович 

- начальник управління сім’ї, молоді та спорту міської 

ради   

 

Юзипович  

Олена Володимирівна 

 

- директор  ПП «Керуюча Компанія «Комфорт» (за згодою) 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту розпорядження 

Покровського міського голови 

 

 

Про затвердження складу робочої групи з  контролю за  ходом підготовки об’єктів 

житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий 

період 2022-2023 років  

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: житлово-комунальним відділом міської ради 

 

Начальник житлово-комунального 

відділу міської ради                                                                    Д. Візенков 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради О. Добровольський 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради М. Ідрісова 

 

Керуючий справами  

виконкому ради        А. Жук 

 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів       В. Пишна 

 

 

Начальник відділу документообігу  

міської ради          Г. Борисова 

 

 

 

 

 


