
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

від 30.07.2020 №7/81-7        
         м.Покровськ 

 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 № 7/1-9 «Про 

утворення постійних комісій Красноармійської міської ради і затвердження 

їх складу» 

 

 

 У зв`язку з тим, що секретарем Покровської міської ради був обраний 

Требушкін Олексій Валерійович, а також на підставі ст.50 Регламенту 

Покровської міської ради 7 скликання затвердженого рішенням міської ради 

від 24.04.2020 № 7/75-1, керуючись ст. 26, 47, 59, 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування» від 21.05.1997р № 280/97-ВР , міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 10.12.2015 №7/1-9 «Про 

утворення постійних комісій Красноармійської міської ради і затвердження їх 

складу», виклавши додаток до рішення в новій редакції (додається). 
2. Вважати таким, що втратив чинність Додаток до рішення міської 

ради від 26.10.2018 № 7/60-4 «Про внесення змін в додаток до рішення 

міської ради від 10.12.2015 № 7/1-9 «Про утворення постійних комісій 

Красноармійської міської ради і затвердження їх складу». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

міської ради  Требушкіна О.В. 

 

 

 

В.п. міського голови                                                                       О.Требушкін 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради 
від 30.07.2020№ 7/81-7           
 

СКЛАД 

постійних депутатських комісій міської ради 

 

 

Постійна комісія з питань правового захисту населення, 

законності, правопорядку, свободи слова та депутатської етики 

Неголюк Костянтин Олександрович  -  голова комісії 

Бабошко Олександр Анатолійович   - заступник голови комісії 

Близнецов Сергій Валентинович   - секретар комісії 

Бугайов Роман Станіславович   - член комісії 

Толмачов Микола Іванович    - член комісії 

 

 

Постійна комісія з питань розвитку вугільної промисловості 

Костенніков Євген Іванович    - голова комісії 

Сорочинський Сергій Аркадійович   - заступник голови комісії 

Важинський Костянтин Валерійович  - секретар комісії 

Тришкін Дмитро Володимирович   - член комісії 

Альохіна Тетяна Миколаївна    - член комісії 

     

 

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічному розвитку міста, інвестиційної діяльності, 

розвитку підприємництва 

Стародуб Віктор Іванович     -  голова комісії 

Масіч Вячеслав Олександрович   - заступник голови комісії 

Глебський Павло Володимирович   - секретар комісії 

Каган Олексій Олексійович    - член комісії 

Озеров Євген Ілліч     - член комісії 

 

 

Постійна комісія з питань освіти, культури,  

духовності, молоді, фізкультури та спорту 

Суліма Віталій Володимирович   - голова комісії 

Підлісний Олег Іванович     - заступник голови комісії 

Олійник Олена Іванівна    - секретар комісії 

Сущенко Ірина Вячеславівна    - член комісії 

Швайко Олександр Олександрович   - член комісії 

 

 

 



Постійна комісія з питань охорони здоров'я,  

соціального захисту населення, надання послуг населенню  

і транспорту 

Саркисян Ніна Вікторівна    - голова комісії 

Хохлова Роксана Ігорівна    - заступник голови комісії 

Колчин Микола Данилович    - секретар комісії 

Запорожченко Ніна Станіславівна   - член комісії 

Андрійченко Сергій Сергійович   - член комісії  

 

 

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, екології, охорони довкілля  

та благоустрою 

Касьян Микола Миколайович    - голова комісії 

Артемов Дмитро Юрійович    - заступник голови комісії 

Олійник Олег Олександрович    - секретар комісії 

Супрунович Ірина Василівна    - член комісії  

Іваньо Наталія Вікторівна    - член комісії 

 

 

Постійна комісія з питань містобудування, 

будівництва і земельних відносин 

Конько Людмила Ігорівна    - голова комісії 

Марін Володимир Михайлович   - заступник голови комісії 

Суков Руслан Михайлович    - секретар комісії 

Блудилин Юрій Миколайович    - член комісії 

Попов Артур Вячеславович    - член комісії 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради       О.Требушкін  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення міської ради 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 № 7/1-9 «Про 

утворення постійних комісій Красноармійської міської ради і затвердження 

їх складу» 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:  відділ з організаційної роботи  

 

 

В.о.начальника відділу         Т.Балюк 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Керуючий справами виконкому      А.Жук 

 

 

 

В.о.начальника відділу  

юридичного забеспесення міської ради  

та її виконавчих органів      А.Іщенко 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань      К. Неголюк 

правового захисту населення, законності,  

правопорядку,  свободи слова та  

депутатської етики     

 

 

 

 

Секретар міської ради  О.Требушкін 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


