
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                РІШЕННЯ 
 

 

від 26.06.2019 №7/67-10 
         м. Покровськ 

 
Про внесення змін до складу комісій 

 

Відповідно до Закону України «Про статус ВВВ та гарантії їх соціального захисту»,  

керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додатка № 2 рішення від 20.04.2017 №7/33-21 «Про 

затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових 

будинків осіб, деяким пільговим категоріям населення», в зв’язку з кадровими змінами, а 

саме: 

- вивести зі складу комісії Третяка Юрія Васильовича, заступника міського 

голови; Кіш Юлію Андріївну, начальника юридичного відділу міської ради. 

- ввести до складу комісії  Олехнович Олену Олександрівну, заступника 

міського голови, головою комісії; Смаль Олега Павловича, начальника юридичного відділу 

міської ради. 

 

2. Внести зміни до додатка № 2 рішення від 20.07.2017 №7/36-9 «Порядку 

проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків деяким 

категоріям населення та визначення потреби в капітальному ремонті будинку», в зв’язку з 

кадровими змінами, а саме: 

- вивести зі складу комісії Гордієнко Дмитрія Володимировича, заступника 

міського голови; Кіш Юлію Андріївну, начальника юридичного відділу міської ради. 

- ввести до складу комісії  Луганського Андрія Олександровича, заступника 

міського голови, головою комісії; Смаль Олега Павловича, начальника юридичного відділу 

міської ради. 

 

3. Внести зміни до додатка № 2 рішення від 26.06.2018 №7/56-9 «Про 

затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги, в зв’язку з 

виконанням депутатських повноважень», в зв’язку з кадровими змінами, а саме: 

- вивести зі складу комісії Третяка Юрія Васильовича, заступника міського 

голови. 

- ввести до складу комісії  Олехнович Олену Олександрівну, заступника 

міського голови, головою комісії. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                 Р. Требушкін  

 

 



 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення Покровської міської ради Донецької області 

 

Про внесення змін до складу комісій 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:   управлінням соціального захисту населення міської ради  

 

 

В.о. начальника  управління  

соціального захисту населення            

міської ради  

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ:   

 

 

Т. Бєлкіна 

 

 

Заступник міського голови  

 

 

О.Олехнович 

 

Начальник фінансового управління       

 

 

Ю. Порецька 

 

 

Начальник  юридичного відділу    

ради  

 

                             

 

 

О. Смаль 

 

 

 

 

Голова комісії з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, надання  

послуг населенню і транспорту                                                         

            

 

Н. Саркисян                                      

 

 

 

 

Секретар міської ради                    

 

 

 

 

І. Сущенко 

  

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Покровської міської ради Донецької області 

 

Про внесення змін до складу комісій 

 

 

        В зв’язку з кадровими змінами просимо внести  зміни до рішення від  

20.04.2017 №7/33-21 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного 

капітального ремонту власних житлових будинків осіб, деяким пільговим 

категоріям населення», до рішення від 20.07.2017 №7/36-9 «Про затвердження 

Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових 

будинків деяким категоріям населення та визначення потреби в капітальному 

ремонті будинку», до рішення від 26.06.2018 №7/56-9 «Про затвердження 

Положення про надання одноразової матеріальної допомоги, в зв’язку з 

виконанням депутатських повноважень». 

 

 

 

 

 

В.о. начальника управління                                                    Т. Бєлкіна                   


