
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

Від 17.06.2020 № 293рг 

м. Покровськ 

 

Про затвердження складу робочої групи з питань забезпечення надійності та безпеки 

експлуатації об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема навчальних закладів, закладів 

культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення у новій редакції 

 

 З метою забезпечення надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної 

інфраструктури, зокрема навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури та спорту, 

медичного і оздоровчого призначення, у зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтями            

42, 59, 73 Закону України  від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування», - 

 

1. Затвердити склад робочої групи з питань забезпечення надійності та безпеки 

експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема навчальних закладів, закладів 

культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення у новій редакції, згідно додатку 

(додаток 1). 

2.  Членам робочої групи: 

2.1 Організувати постійну роботу щодо здійснення обстеження об’єктів соціальної 

інфраструктури за напрямком діяльності. 

2.2 Розробити графіки роботи робочої групи та надати їх керівникам структурних 

підрозділів облдержадміністрації – членам обласної робочої групи за напрямком діяльності. 

2.3 Щомісяця, до 01 числа місяця, наступного за звітним, інформувати структурні 

підрозділи облдержадміністрації за напрямком діяльності про проведену роботу за формою, 

що додається (додаток 2). 

3. Розпорядження міського голови від 23.04.2020 № 217 рг «Про затвердження складу 

робочої групи з питань забезпечення надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної 

інфраструктури, зокрема навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, 

медичного і оздоровчого призначення у новій редакції» визнати таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами 

виконкому міської ради Жук А. В.  

 

 

В. п. міського голови        О. Требушкін 

 



 

 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 17.06.2020 № 293рг 

 

 

Склад 

робочої групи з питань забезпечення надійності та безпеки експлуатації об'єктів соціальної 

інфраструктури, зокрема навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, 

медичного і оздоровчого призначення 

 

Жук 

Алевтина В`ячеславівна 

керуючий справами виконкому міської ради 

 

 

Антонова 

Лілія Віталіївна 

спеціаліст І категорії,  інспектор сектору 

державного архітектурно-будівельного 

контролю відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин міської 

ради, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

 

 

Барановська  

Надія Юріївна 

 

 

Бонзюх 

Ірина Павлівна 

в. о. начальника відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин 

міської ради 

 

начальник управління соціального захисту 

населення міської ради 

 

Голуб 

Марина Олександрівна 

начальник відділу освіти міської ради 

 

 

Пилипець 

Валентина Андріївна 

в. о. Генерального директора КНП 

«Покровська клінічна лікарня інтенсивного 

лікування» міської ради 

 

Олехнович 

Олена Олександрівна 

начальник відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини міської ради 

 

Швайко 

Олександр Олександрович 

начальник управління сім’ї, молоді 

та спорту міської ради 

 

Юзипович 

Олена Володимирівна 

 

начальник житлово-комунального відділу 

міської ради 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради        А. Жук 



 

 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

17.06.2020 № 293рг 

 

 

Інформація 

Про обстеження будівель соціальної інфраструктури Донецької області щодо 

забезпечення надійності та безпеки експлуатації у___________2020 році 
                                                                         (місяць) 

 

 

 

Назва міста та 

району області 

Назва закладу, 

де здійснено 

обстеження 

Рік забудови Висновок 

комісії щодо 

надійності та 

безпеки 

експлуатації 

закладу 

Дата 

обстеження 

1 2 3 4 5 
     

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради        А. Жук 


