
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

від 20.01.2021  №  8/4-31 
       м. Покровськ 

 

 

 

Про    звернення    депутатів   Покровської    міської   ради  Донецької області         

8 скликання до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради 

України Разумкова Д.О., Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А. 

       

 

З метою забезпечення гарантованих Конституцією України прав 

територіальної громади та принципів місцевого самоврядування, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії з питань місцевого самоврядування, 

гласності та депутатської діяльності, забезпечення громадського порядку, 

дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів, 

керуючись ст. 25, 59, 73 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити звернення Покровської міської ради Донецької області          

8 скликання до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради 

України Разумкова Д.О., Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А. (додається). 

2. Доручити Покровському міському голові Руслану Требушкіну 

підписати звернення. 

3. Відділу з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями 

громадян  направити звернення до Офісу Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської 

діяльності, забезпечення громадського порядку, дотримання законності, 

охорони прав, свобод та законних інтересів (Тришкін) 

 

Міський голова              Р.Требушкін 

 

 



ДОДАТОК 

до рішення міської ради 

від  20.01.2021 № 8/4-31 
 

                                                                  Президенту України 

                                                                  Зеленському В.О. 
                                                                   
                                                                  Голові Верховної Ради України 

                                                                  Разумкову Д.О.  
                                                        
                                                                  Прем’єр-міністру України  

                                                                  Шмигалю Д.А. 

 

Звернення  

депутатів Покровської міської ради Донецької області 

 

Ми, депутати Покровської міської ради, звертаємося до Президента 

України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О., 

Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А. з вимогою перегляду та зниження 

тарифів на постачання та транспортування газу в Україні. 

Доводимо до Вашого відома, що на адресу Покровської міської ради за 

останній час надходить велика кількість як особистих так і колективних 

звернень від мешканців з приводу зниження тарифів за житлово – комунальні 

послуги. Також городяни організовують мітинги, акції протесту та мирні 

зібрання із зазначеного приводу.        

У своїх зверненнях громадяни висловлюють обурення щодо завищених 

тарифів та недовіру до усіх рівнів політичної влади. За підсумками звітів 

Управління соціального захисту населення м.Покровська більше 10 тисяч 

жителів міста знаходяться за межею бідності, отримують мінімальну зарплату 

і не мають змоги не те щоб сплачувати за комунальні послуги, а й 

задовольнити свої нагальні потреби – придбати продукти харчування  та 

необхідні ліки для своєї родини. 

Тому наполягаємо на справедливому вирішенні таких питань: 

1. Переглянути пільгові тарифи для Східного (як вугледобувного) 

регіону на електроенергію.  

2. Не піднімати тарифи для побутових споживачів на природний газ  

та на його транспортування. 

Ми, депутати Покровської міської ради, щодня працюючи з людьми, 

твердо переконані – лише відвертий діалог та спільна дія влади дозволять 

захистити соціальний та економічний добробут кожного українця.  

 

Міський голова              Р.Требушкін 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення міської ради 

 

 

Про    звернення    депутатів   Покровської    міської   ради  Донецької області         

8 скликання до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради 

України Разумкова Д.О., Прем’єр -міністра України Шмигаля Д.А. 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:  відділ з питань інформаційної та внутрішньої 

політики  міської ради  

 

 

В.о. начальника відділу       О.Конопка 

з питань інформаційної  

та внутрішньої політики   

міської ради 

 

 

УЗГОДЖЕНО: 

 

 

В.о. начальника відділу юридичного 

забезпечення міської ради  

та її виконавчих органів      Т.Білецька 

 

 

Голова постійної комісії з питань  

місцевого самоврядування, гласності  

та депутатської діяльності, забезпечення  

громадського порядку, дотримання  

законності, охорони прав, свобод та  

законних інтересів         Д.Тришкін 

 

 

Начальник відділу забезпечення  

діяльності міської ради       Ж.Крамарава 

 

 

Секретар міської ради       Н.Іваньо 

 


