
 

 

УКРАЇНА 

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

РІШЕННЯ 
 
23.12.2015  № 7/2-3 
   м. Красноармійськ 
 
Про внесення змін до рішення  
міської ради від 10.12.2015 №7/1-8  
«Про утворення виконавчого 
комітету Красноармійського 
міської ради 7 скликання» 
 

Розглянувши лист ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» щодо 
включення до складу виконавчого комітету Красноармійської міської ради 
першого заступника директора з економічних та фінансових питань Демченко 
Олександра Віталійовича,  керуючись ст. 26, 51, 59, 73 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Включити  першого заступника директора з економічних та фінансових 
питань Демченко Олександра Віталійовича до персонального складу виконкому  
Красноармійської міської ради та викласти додаток до рішення міської ради від 
10.12.2015 №7/1-8 «Про утворення виконавчого комітету Красноармійської 
міської ради 7 скликання» в новій редакції. (Додаток). 

2. Додаток до рішення міської ради від 10.12.2015 № 7/1-8 скасувати. 

 

 

Міський голова          Р.В. Требушкін 

 

 
 



Додаток 
до рішення міської ради 

                                                                                           23.12.2015  № 7/2-3 
 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
виконавчого комітету міської ради 

 

Требушкін Руслан Валерійович  - міський голова 

Сущенко Ірина Вячеславівна       - секретар міської ради 

Третяк Юрій Васильович   - заступник міського голови з питань 
         діяльності виконавчих органів 
          ради 
 
Гордієнко Дмитро Володимирович - заступник міського голови з питань   
         діяльності виконавчих органів 
          ради 
 
Луганський Андрій Олександрович - заступник міського голови з питань 
         діяльності виконавчих органів 
          ради 
 

Касьян Олександр Миколайович - радник міського голови 

Жук Алевтина В’ячеславівна  - керуючий справами виконавчого  
                                                                         комітету ради 
Дубовик Олександр Іванович  - в.о.Генерального директора  
         ДП ВК «Краснолиманська» 
 
Демченко Олександр Віталійович - перший заступник директора з  
                                                                         економічних та фінансових питань 
                                                                         ПАТ «Шахтоуправління    
                                                                         «Покровське» 
 
Сидор Олександр Васильович  - директор ТОВ «ВДМ» 

Щусь Євген Миколайович   - заступник директора ТОВ   
                                                                       «Стройремтранс» 
 

      

Секретар ради        І.В. Сущенко  

 

 



 
АРКУШ 

погодження до проекту рішення 
Красноармійської міської ради 

 
 
Про внесення змін до рішення  
міської ради від 10.12.2015 №7/1-8  
«Про утворення виконавчого 
комітету Красноармійського 
міської ради 7 скликання» 
 
 
 
ПІДГОТОВЛЕНИЙ  Відділом по роботі ради 
 
Начальник відділу по роботі ради     Ж.Л. Крамарова 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНИЙ: 
 
 
Начальник юридичного  
відділу міської ради        Ю.А. Кіш   
 
 
Керуючий справами виконавчого 
комітету ради        А.В.Жук 
 
 
Голова постійної комісії з правового 
захисту населення, законності, 
 правопорядку, свободи слова та  
депутатської етики       К.О.Неголюк 
 
 
Секретар міської ради       І.В. Сущенко 
 

 


