
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

  МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

 

від  29.08.2022 №359рг 
           м.Покровськ 

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 25.02.2022 №119 рг «Про 

утворення міського Штабу оперативного реагування по Покровській міській 

територіальній громаді та затвердження його складу»   

 

У зв’язку з кадровими змінами, з метою здійснення заходів щодо захисту 

жителів громади  та тимчасово переміщених з окупованих територій осіб міста 

Покровська та Покровського району Донецької області, у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти України, оперативного реагування та захисту 

громади при загрозі, належної організації щодо забезпечення життєдіяльності міста 

та прилеглих територій Покровської міської територіальної громади,  керуючись 

Кодексом цивільного захисту України,  ст.ст.42,59,73 Закону України від 

21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами),  

 

1. Внести зміни до  розпорядження міського голови від 25.02.2022 №119 рг  

«Про утворення міського Штабу оперативного реагування по Покровській міській 

територіальній громаді та затвердження його складу», а саме:    

 

1.1.Вивести зі складу міського Штабу оперативного реагування по  

Покровській міській територіальній громаді: 

  

Алахвердяна  

Олега Гаррійовича                                   

 

Начальника відділу закупівлі 

Покровської міської ради 

Телесову 

Інна Валеріївну 

Начальника відділу з питань безпеки, 

запобігання та виявлення корупції 

міської ради 

 

 

Піхотіна  

Олексія Леонідовича 

Головного спеціаліста відділу з 

питань безпеки, запобігання та 

виявлення корупції міської ради 

 

Зусмановського  

Дениса Костянтиновича 

 

  Начальника КП «Багатогалузеве     

  комунальне підприємство» 

 

 

Федотова  

Миколая Миколайовича 

 

 

  Начальника відділу транспорту    

  міської ради 



 

1.2. Ввести до складу міського Штабу оперативного реагування по  

Покровській міській територіальній громаді: 

 

Коломійцева    в.о. начальника відділу з питань безпеки,   

Олега Анатолійовича   запобігання та виявлення корупції міської      

                                                         ради 

Моторного      головного спеціаліста відділу з питань  

Сергія Анатолійовича   безпеки, запобігання та виявлення корупції 

міської ради 

 

Пишну     начальник відділу юридичного забезпечення 

Вікторію Григорівну  діяльності міської ради та її виконавчих 

органів міської ради 

 

Сліпченко     в.о. начальника відділу транспорту 

Олександру Леонідівну   міської ради 

 

Тумасова     в.о. начальника КП «Багатогалузеве  

Аліка Львовича    комунальне підприємство» 

 

 

 

Міський голова                                                                 Руслан  ТРЕБУШКІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту розпорядження міського голови 

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 25.02.2022 №119 рг «Про 

утворення міського Штабу оперативного реагування по Покровській міській 

територіальній громаді та затвердження його складу 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ       Відділом юридичного забезпечення діяльності міської ради 

       та її виконавчих органів 

 

 

Начальник  відділу 

 В. Пишна 

 

   

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

  

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради М.Шабельник 

 

Керуючий справами виконкому міської ради  А.Жук 

 

    

Начальник відділу документообігу  

міської ради 

 

Г. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


