
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від  __20.04.2021_ № _169рг_ 
       м. Покровськ 

  

 

Про затвердження складу  

комісії щодо забезпечення 

готовності захисних споруд цивільного 

захисту міста Покровська та приєднаних територій  

до використання за призначенням  

 

 На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 25.01.2021 року 

№8924/28/1-19, листа МВС України від 19.01.2021 № 1799/1/35-2021, з метою 

забезпечення готовності фонду захисних споруд цивільного захисту (далі-ЗСЦЗ) до 

використання за призначенням та виконання завдань, керуючись статями 42, 59, 73 

Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(зі змінами), - 

 

1.Затвердити склад комісії щодо забезпечення готовності захисних споруд 

цивільного захисту міста Покровська та приєднаних територій до використання за 

призначенням (додається). 

2. Комісії провести обстеження ЗСЦЗ до 23.04.2021 року.   

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Федорова 

С.В., контроль –залишаю за собою. 

 

 

В.о. міського голови               Н.Іваньо 



Додаток  

до розпорядження міського голови 
від  __20.04.2021_ № _169рг_ 

 

Склад  

комісії щодо забезпечення готовності захисних споруд цивільного захисту міста 

Покровська та приєднаних територій до використання за призначенням  

 

Федоров 

Сергій Володимирович 

заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради,  

голова комісії 

Візенков 

Дмитро Валерійович 

начальник житлово-комунального відділу 

Покровської міської ради,  

заступник голови комісії 

Проскуренко 

 Данило Олексійович 

 начальник КП «Управління капітального 

будівництва» Покровської міської ради 

Донецької області», 

секретар комісії 

Члени комісії: 

 

Кінц  

Віталій  Володимирович 

 

начальник 9 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 

Донецькій області (за згодою) 

 

Красний  

Геннадій Васильович 

 

 

 

Піхотін  

Олексій Леонідович 

 

депутат міської ради, член постійної комісії з 

питань розвитку малого та середнього бізнесу, 

транспорту та дотримання законодавства про 

працю (за згодою) 

 

спеціаліст І категорії сектору взаємодії з 

силовими структурами, мобілізаційної роботи, 

цивільної оборони та техногенної безпеки, 

відділу з питань безпеки, запобігання та 

виявлення корупції міської ради 

 

Подліпян  

Ганна Миколаївна 

 

директор ПП «Керуюча компанія «Комфорт» 

(за згодою) 

 

Ткаченко  

Тетяна Альфредівна 

 

в.о.директора КНП «Покровська міська 

лікарня» 

 

Фірсова 

Євгенія Іванівна 

 

директор КП «Покровський центр єдиного 

замовника Донецької області»  

  

 

 

 

Керуючий справами         А.Жук 

виконкому ради      



 
 


