
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
від 30.07.2020  № 7/81-10  
         м. Покровськ 

 

Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Покровськ» 

 

Розглянувши клопотання Управління сім’ї молоді та спорту Покровської 

міської ради, Покровської міської організації ветеранів, згідно з рішенням 

Покровської міської ради від 12.10.2016 № 7/21-6 «Про затвердження Положення 

про звання «Почесний громадянин міста Покровськ» у новій редакції», враховуючи 

рекомендації комісії з питань розгляду кандидатур на присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Покровськ», постійної депутатської комісії з питань 

правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова та 

депутатської етики, а також враховуючи значний особистий внесок кандидатур у 

розвиток міста, активну життєву позицію та керуючись ст.26, 59 Закону України 

від 21.05.1997р.  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Положення про звання «Почесний громадянин міста 

Покровськ», затвердженого рішенням Покровської міської ради від 12.10.2016 № 

7/21-6 та викласти статтю 1.4. в наступній редакції:  

«Стаття 1.4. Звання «Почесний громадянин міста Покровськ» присвоюється 

щороку, напередодні Дня міста, одній, як виняток,  – двом особам. З нагоди 

відзначення у 2020 році 145-річчя з дня заснування міста присвоїти  не більше ніж 

трьом особам ». 

 

2. Присвоїти звання "Почесний громадянин міста Покровськ":  

2.1.  Вострецову Миколі Олександровичу. 

2.2.  Климовій Наталії Василівні. 

2.3. Кисельову Леоніду Архиповичу. 

 

3.   Вручити диплом «Почесний громадянин міста Покровськ» та Посвідчення 

«Почесний громадянин міста Покровськ»: 

3.1. Вострецову Миколі Олександровичу. 

3.2.  Климовій Наталії Василівні.  

3.3. Кисельову Леоніду Архиповичу. 

  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова та 

депутатської етики (Неголюк). 

 

В.п. міського голови             О.Требушкін 

 

 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення міської ради 

 

Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Покровськ» 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:  відділ з організаційної роботи  

 

 

В.о. начальника відділу       О.Самсоненко 

з організаційної роботи 

 

 

УЗГОДЖЕНО: 

 

 

Керуючий справами виконкому      А.Жук 

 

 

В.о. начальника відділу юридичного 

забезпечення 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 


