
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
від 26.05.2020 № 263рг 

 м.Покровськ 

 

 

Про затвердження складу комісії 

з проведення перевірки стану готовності  

дошкільних закладів освіти в умовах  

послаблення протиепідемічних заходів  

 

 

З метою відновлення роботи закладів дошкільної освіти Покровської міської ради в 

умовах послаблення протиепідемічних заходів для забезпечення безпечного 

організованого прийому дітей до чергових груп, згідно протокольного рішення 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 22.05.2020 №18,  відповідно до ст.37, 75, 76, 78, 79 Кодексу цивільного захисту 

України, статей 11, 29, 30, 32, 33 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», постанови КМУ від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом 

SARS-CoV-2», постанови КМУ від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів», враховуючи Санітарний регламент для дошкільних 

навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України       

від 24.03.2016 №234, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 року 

за №563/28963, постанову Головного державного санітарного лікаря України                   

від 21.05.2020 №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», керуючись статтями 42, 59, 73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,- 

  

 Затвердити комісію з проведення перевірки стану готовності дошкільних закладів 

освіти в умовах послаблення протиепідемічних заходів у складі: 

 

 

Олехнович 

Олена Олександрівна 

- заступник міського голови, голова комісії 

 

Голуб 

Марина Олександрівна 

 

- 

 

начальник відділу освіти міської ради, заступник 

голови комісії 

 

Гіда 

Оксана Іванівна 

 

- 

 

головний спеціаліст з питань дошкільної освіти 

відділу освіти, секретар комісії 

 

 

 

  



 

 

 

Члени комісії 

 

Жорін 

Анатолій Тимофійович 

 

- 

 

завідувач Покровської міськрайфілії ДУ «ДОЛЦ 

МОЗ України» (за згодою) 

 

Піхотін 

Олексій Леонідович 

 

- 

 

спеціаліст І категорії сектору взаємодії з силовими 

структурами, мобілізаційної роботи, цивільної 

оборони та техногенної безпеки відділу з питань 

безпеки та протидії корупції міської ради 

 

Романова 

Світлана Пірвагідівна 

 

- начальник відділу з дотримання санітарних 

законодавств Покровського районного управління 

ГУ «Держпродспоживслужби» Донецької області  

(за згодою) 

 

Требушкін 

Олексій Валерійович 

- голова депутатської комісії з питань освіти, 

культури, духовності, молоді, фізкультури та спорту 

(за згодою) 

 

 

 

В.о.міського голови        А.Жук 


