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КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 
 Р І Ш Е Н Н Я 

 
від ___________ № ____________ 
м. Краматорськ 
 
про дострокове припинення повноважень 
Краматорського міського голови 
Панкова Андрія Вікторовича  
 

Розглянувши інформацію, викладену у пропозиції тимчасової контрольної комісії 

Краматорської міської ради з контролю за виконанням делегованих повноважень 

замовником міської інфраструктури відповідно до розпорядження голови Донецької обласної 

державної адміністрації – Донецької обласної військово-цивільної адміністрації № 548 від 

04.07.2016р., щодо порушення Краматорським міським головою Панковим Андрієм 

Вікторовичем законів України, прав і свобод громадян, незабезпечення здійснення наданих 

йому повноважень, неналежне забезпечення ефективної роботи органів місцевого 

самоврядування, що негативно впливає на імідж міської ради, керуючись ст. 19, 144 

Конституції України, ст. 4, ст. 8 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», ст. 25, п. 10 ч. 1 ст. 26, п. 18 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59, ч.ч. 2,3 ст. 79 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з огляду на незадовільну роботу міського 

голови Панкова А.А., відповідно до протоколу засідання лічильної комісії Краматорської 

міської ради від 29.07.2020р. Краматорська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Достроково припинити повноваження Краматорського міського голови Панкова 

Андрія Вікторовича з 29.07.2020 року. 
2. Звільнити Панкова Андрія Вікторовича від займаної посади відповідно до 

законодавства України та вивести його з персонального складу виконавчого 

комітету Краматорської міської ради, та вивести із складу підписантів з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. 
3. Доручити секретарю Краматорської міської ради Ошурко Денису Вікторовичу, 

здійснювати повноваження Краматорського міського голови до початку 

повноважень міського голови, обраного на виборах відповідно до діючого 

законодавства України.  
4. Доручити секретарю Краматорської міської ради Ошурко Денису Вікторовичу, 

зареєструвати зміни щодо відомостей про виконуючого обов’язків 

Краматорського міського голови в  Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
5. Доручити депутату Краматорської міської ради Татьянко Андрію Вікторовичу 

підписати рішення Краматорської міської ради про дострокове припинення 

повноважень Краматорського міського голови Панкова Андрія Вікторовича. 



 

6. Доручити відділу інформаційних технологій (Степанченко В.Ю.) оприлюднити 

це рішення на офіційному сайті Краматорської міської ради. 
7. Відділу прес-служби (Юрасова О.С.) підготувати та опублікувати матеріал щодо 

цього рішення до розділу «Новини» на офіційному сайті Краматорської міської 

ради. 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, протидії 

корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-
територіального устрою та інформованості населення. 

 
Депутат міської ради                                                                                   А.В.Татьянко  

  
 


