
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

Від 12.12.2019 № 660рг 
м. Покровськ 

 
Про чергування відповідальних осіб  

міської ради у вихідні та святкові дні  

25, 29 - 31 грудня 2019 року  та  

1, 4-7 січня 2020 року 
 

 Відповідно до статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,         

статей 71, 72, 73, 107 Кодексу законів про працю України, на виконання розпорядження голови 

Донецької облдержадміністрації від 31 жовтня 2019 року № 239 «Про організацію чергування 

голови облдержадміністрації, першого заступника та заступників голови облдержадміністрації 

на робочих місцях у святкові дні для вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків 

надзвичайних ситуацій»  та на підставі листа Донецької    обласної   військово-цивільної  

адміністрації від 05.12.2019   № 0.8/16я/2294/0/2-19 «Про чергування у святкові дні»,  з метою 

створення сприятливих умов вихідні та святкові дні 25, 29 - 31 грудня 2019 року  та 1, 4-7 січня 

2020 року у зв’язку зі святкуванням Різдва Христового та Нового Року, своєчасного реагування 

на можливі надзвичайні ситуації та вирішення питань пов’язаних з ліквідацією наслідків 

надзвичайних ситуацій, - 

  Організувати у міській раді чергування відповідальних осіб та передбачити надання 

іншого дня відпочинку особам, які працювали у вихідні та святковий дні, згідно з вимогами 

законодавства про працю України: 
, ПІБ  

відповідального чергового 

Посада  Телефони: 

(мобільний) 

25.12.2019 

(середа) 

Жук 

Алевтина В’ячеславівна 

Керуючий справами 

виконавчого комітету ради 

050-265-32-30 

29.12.2019 

(неділя) 

Луганський Андрій 

Олександрович 

Заступник 

міського голови 

050-702-43-04 

30.12.2019 

(понеділок) 

Жук 

Алевтина В’ячеславівна 

Керуючий справами 

виконавчого комітету ради 

050-265-32-30 

31.12.2019 

(вівторок) 

Олехнович Олена Олександрівна Заступник 

міського голови 

050-043-24-55 

01.01.2020 

(середа) 

Луганський Андрій 

Олександрович 

Заступник 

міського голови 

050-702-43-04 

04.01.2020 

(субота) 

Олехнович Олена Олександрівна Заступник 

міського голови 

050-043-24-55 

05.01.2020 

(неділя) 

Сущенко 

Ірина Вячеславівна 

Секретар 

міської ради 

050-644-54-46 

06.01.2020 

(понеділок) 

Олехнович Олена Олександрівна Заступник 

міського голови 

050-043-24-55 

07.01.2020 

(вівторок) 

Луганський Андрій 

Олександрович 

Заступник 

міського голови 

050-702-43-04 

Про всі надзвичайні ситуації, які виникли у місті оперативно інформувати чергового 

департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 

облдержадміністрації (06264) 5-82-82 або 050-347-90-70 (цілодобово). 

 
 

В.п.міського голови        І.Сущенко 


