
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 

від_29.06.2021__№ __296рг__ 
                               м.Покровськ 

 

Про призначення відповідальних  

за пожежну безпеку   

 

Відповідно до ст.ст.19, 55 Кодексу цивільного захисту  України (зі 

змінами), Правил пожежної безпеки, затверджених Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 30.12.2014 року № 1417 (зі змінами),  

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 252/26697, з 

метою підтримання необхідного рівня пожежної безпеки в адміністративних 

будівлях міської ради, керуючись ст.ст. 42, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами) 

 

1. Призначити відповідальним за пожежну безпеку в адміністративних 

будівлях міської ради завідувача господарством сектору господарського 

забезпечення фінансово-господарського відділу Сорокіна Олександра 

Сергійовича. 

2. Призначити відповідальними за пожежну  безпеку в кабінетах 

міської  ради - начальників секторів, відділів, управлінь міської ради згідно 

додатку. 
3. Начальникам секторів, відділів, управлінь міської ради відобразити 

обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації 

засобів протипожежного захисту у відповідних посадових документах 

(функціональних обов’язках, посадових інструкціях, положеннях тощо), 

призначених цим розпорядженням відповідальних осіб. 

4. Виготовити  і розмістити в доступних місцях спеціальні таблички з 

інформацією про відповідальних за пожежну безпеку, призначених цим 

розпорядженням у строк до 01.08.2021 включно. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядженням  покласти на 

керуючого справами виконкому ради Жук А.В. 

 

В.о.міського голови        Н.Іваньо 

 

З розпорядженням ознайомлений _______________  О.Сорокін 

 



Додаток до розпорядження 
від_29.06.2021__№ __296рг__ 

 

Список 

відповідальними за пожежну безпеку в кабінетах  

Покровської міської  ради 

 

Семячкова  

Наталія Анатоліївна 

служби персоналу 

 

 

Пишна  

Вікторія Григорівна 

відділ юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих 

органів 

 

Могильчак  

Оксана Юріївна 

фінансово-господарського відділу 

 

 

Крамарова  

Жанна Львівна 

відділ забезпечення діяльності міської 

ради 

 

 

Маслова  

Алла Кузьмівна 

відділ з організаційної роботи 

 

 

Борисова Ганна 

Володимирівна 

відділ з питань діловодства, контролю та 

роботи зі зверненнями громадян 

 

Куфтова  

Ольга Анатоліївна 

відділ «Контактний Центр Покровської 

міської ради» 

 

Соловйова  

Марія Олександрівна 

сектор  державного контролю за 

додержанням законодавства  про працю 

та охорони праці 

 

Аллахвердян  

Олег Гаррійович 

відділ закупівель 

 

 

Зоря  

Ірина Олександрівна 

управління  інформаційної та внутрішньої 

політики міської ради 

 

Клименко  

Софія Сергіївна 

відділ інформаційної політики 

 

 

Конопка  

Олена Вікторівна 

відділ  внутрішньої політики 

 

 

Смокова  

Ганна Ігорівна 

сектор інформаційних технологій та 

автоматизованих систем 

 

Чепрас  

Ірина Львівна 

архівний відділу 

 

 



Птушко  

Олена Іллівна 

відділ містобудування,  архітектури та 

земельних відносин 

 

Сироватченко  

Вікторія Олексіївна 

відділ реєстрації місця проживання 

фізичних осіб 

 

Гергуленко  

Наталія Олександрівна 

служба у справах дітей 

 

 

Жоріна Вікторія 

Анатоліївна 

відділ ведення Державного реєстру 

виборців 

 

 

Телесова  

Інна Валеріївна 

відділ з питань безпеки, запобігання та 

виявлення  корупції 

 

Афанасьєва  

Софія Тимофіївна 

відділ екології, клімату та 

енергозбереження 

 

 

Носач  

Олена Олексіївна 

відділ з питань розвитку приєднаних 

територій 

 

 

Ієвлев  

Євген Сергійович 

відділ промисловості та АПК 

 

 

Колобова  

Євгенія Валеріївна 

сектор підприємництва 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради       А.Жук 


