
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   
 

від __07.02.2020__ №___80рг___ 
                                    м.Покровськ 
 

 

 

Про затвердження пунктів  

обігріву в м.Покровську на випадок 

надзвичайних ситуацій  

 
          У зв’язку з наближенням складаних погодних умов з метою належної організації 

надання своєчасної допомоги бездомним громадянам, та особам звільненим з місць 

позбавлення волі, на випадок надзвичайних ситуацій, для уникнення загибелі людей від 

переохолодження, керуючись Законом України від 02.06.2005 №2623-IV «Про основи 

соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» та Законом України від 

10.07.2003 №1104-IV «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»,  рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 22.10.2019 №411 «Про затвердження заходів щодо соціального захисту 

бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на випадок надзвичайних 

ситуацій в осінньо-зимовий період 2019-2020 років», ураховуючи рішення  протоколу №1 від 

20.01.2020 «Засідання оперативного штабу, для вжиття необхідних заходів під час  

надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2019-2020 років»: 

       1. Відкрити цілодобовий стаціонарний пункт обігріву (при зниженні температури нижче 

-15°С протягом трьох днів), в КНП «Покровська клінічна ЛІЛ «Покровської міської ради 

Донецької області (Пилипець) за адресою: м.Покровськ вул.Руднєва,73. 

       2.  ДПРЗ-9 ГУДСНС України у Донецькій області (Кінц), відкрити цілодобовий пункт 

обігріву (намет) за адресою: сквер «Соборний» (при зниженні температури нижче -15°С 

протягом трьох днів).  

       3. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Бонзюх): 

          3.1. Подовжити  забезпечення   функціонування   пункту    прийому   від    населення 

гуманітарної допомоги  з 8.00 до 17.00  за  адресою: м.Покровськ,  м-н «Южний» 1/75 (при 

зниженні температури нижче -15°С протягом трьох днів), з 8.00 до 12.00 (понеділок-

п’ятниця) 

          3.2.  Призначити відповідальну особу за роботу пунктів обігріву 



           3.3. Проводити облік осіб без визначеного місця проживання у пункті обігріву. 

      4.  КП «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради (Антипенко) 

забезпечити громадський правопорядок, та цілодобове  чергування в пунктах обігріву. 

      5. Органам охорони здоров’я України надавати невідкладну медичну допомогу 

потерпілим по мірі необхідності: 

          5.1. Завідувач підстанції швидкої  медичної допомоги (Бобошко) 

          5.2. Директор Покровської міськрайонної філії Державної установи «Донецький 

обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (Жорін) 

          5.3. Головний лікар КЛПЗ «Покровська міська лікарня» (Кандибко) 

          5.4. Директор КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області (Остряніна) 

          5.5. В.о. генерального директора КНП «Покровська клінічна ЛІЛ» Покровської міської 

ради Донецької області (Пилипець). 

      6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління 

соціального захисту населення міської ради (Бонзюх), на начальника відділу з питань 

безпеки та протидії корупції (Шабельник). 

 

 

 
В.п. міського голови       А. Луганський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


