
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

  МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

 

від _25.02.2022__ №  119рг_ 
           м.Покровськ 

 

Про утворення міського Штабу  

оперативного реагування по  

Покровській міській територіальній громаді  

та затвердження його складу   

 

З метою здійснення заходів щодо захисту жителів громади  та тимчасово 

переміщених з окупованих територій осіб міста Покровська та Покровського району 

Донецької області, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України, оперативного реагування та захисту громади при загрозі, належної 

організації щодо забезпечення життєдіяльності міста та прилеглих територій 

Покровської міської територіальної громади,  керуючись Кодексом цивільного 

захисту України,  ст.ст.42,59,73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (із змінами),  

 

1. Утворити міський Штаб оперативного реагування по Покровській  

міській територіальній громаді (Далі- Штаб) та затвердити його склад  (додається). 

 

2. Встановити, що Штаб працює цілодобово. 

3. Встановити, що основними завданнями Штабу є координація дій  

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств 

та організацій в межах наданих повноважень, спрямованих на захист Покровської 

міської територіальної громади від військової агресії Російської Федерації.  

 

4. Визначити, що Штаб діє відповідно до покладених на нього завдань,  

а саме: 

- утворює угруповання сил і засобів реагування на наслідки пов’язані з 

військовою агресією; 

-  організовує залучення сил захисту до ліквідації наслідків військової агресії; 

- уточнює завдання суб’єктам господарювання, задіяним до ліквідації 

наслідків військової агресії; 

- збирає дані про обстановку на території Покровської міської  

територіальної громади, їх аналізує та узагальнює; 

- визначає головний напрямок ліквідації наслідків військової агресії,  



приймає рішення щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту жителів і 

території від наслідків військової агресії та забезпечення життєдіяльності 

постраждалих; 

- організація взаємодії аварійно-рятувальних служб та формувань,  

залучених до ліквідації наслідків військової агресії, з метою ефективного 

використання їх потенціалу;  

-інформує жителів громади про наслідки та прогноз розвитку військового 

стану на території Покровської міської територіальної громади; 

- проводить евакуаційні заходи; 

- залучає в установленому порядку до проведення робіт з наслідками 

військової агресії аварійно-рятувальні формування, громадські організації та 

окремих громадян за їх згодою, необхідні транспортні та інших технічні засоби 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та 

підпорядкування; 

- організовує першочергове життєзабезпечення постраждалих та контроль за 

виконанням усіх видів забезпечення під час військової агресії та її наслідків; 

Забезпечення ефективного використання природних, трудових і фінансових 

ресурсів; 

- залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності до участі в комплексному соціально-економічному 

розвитку громади, координації цієї роботи на відповідній території; 

- розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, 

виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, 

в установах та організаціях; 

- вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів 

ритуальних послуг у зв’язку із похованням; надання допомоги на поховання 

громадян у випадках, передбачених законодавством; 

-  організації та участі у здійсненні заходів, пов’язаних із мобілізаційною 

підготовкою та цивільним захистом; 

- вирішення відповідно до законодавства питань, пов’язаних із наданням 

військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України 

службових приміщень і жилої площі, інших об’єктів, а також комунально-побутових 

послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг; 

- сприяння організації виробництва і поставок у війська підприємствами та 

організаціями, що перебувають у комунальній власності, замовленої продукції, 

послуг, енергоресурсів; 

- сприяння у створенні відповідно до закону за рахунок коштів місцевого 

бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення 

і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку 

фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної 

правової допомоги; 



- сприяння діяльності суду, органів прокуратури, юстиції, служби безпеки, 

органів Національної поліції, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої 

служби України; 

- контроль за встановленими відповідно до законодавства правил з питань 

забезпечення в населеному пункті чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання 

тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну 

відповідальність; 

- контроль за виконанням затвердженням маршрутів і графіків руху місцевого 

пасажирського транспорту незалежно від форми власності, узгодження цих питань 

стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених 

законодавством; 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                                Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

      до розпорядження міського голови  
      від _25.02.2022__ №  119рг_ 

 

 

 

СКЛАД 

Штабу оперативного реагування 

 

Требушкін  

Руслан Валерійович                               Покровський міський голова,голова штабу 

 

Шабельник 

Микола Миколайович                    заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів, заступник 

голови штабу 

 

Добровольський     заступник міського голови з питань 

Олександр Олександрович              діяльності виконавчих органів, заступник 

голови штабу 

 

Члени Штабу:  

 

Алахвердян  

Олег Гаррійович                                   

 

Начальник відділу закупівлі 

Покровської міської ради 

Антипенко  

Олександр Вікторович 

Начальник КП «Муніципальна служба 

правопорядку» 

 

Жук 

Алевтина В’ячеславівна  

Керуюча справами виконкому ради 

 

 

Ідрісова  

Маргарита Олександрівна 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих  органів ради 

  

Зінченко  

Анатолій Миколайович 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих  органів ради 

 

Іваньо 

Наталія Вікторівна 

Секретар міської ради  

Мілютін  

Костянтин Сергійович 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих  органів ради 

 

Фролов 

Олег Володимирович 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих  органів ради 

 

Телесова 

Інна Валеріївна 

Начальник відділу з питань безпеки, 

запобігання та виявлення корупції 

міської ради 



Валяєв 

Ігор Станіславович 

Начальник територіального центру 

соціальної підтримки Покровського 

РТЦК та СП (за згодою) 

 

Вишневський  

Анатолій Геннадійович 

Командир Покровського окремого 

батальйону ТрО (за згодою) 

 

Бородін  

Юрій Васильович 

В.о. головного лікаря КМП 

«Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування» 

 

Візенков 

Дмитро Валерійович 

Начальник житлово-комунального 

відділу Покровської міської ради 

 

Воротинцева 

Любов Іванівна 

Начальник відділу освіти міської ради 

 

Остряніна  

Інеса Леонідівна 

Головний лікар комунального 

підприємства «ЦПМСД» Покровської 

міської ради 

 

Піхотін  

Олексій Леонідович 

Головний спеціаліст відділу з питань 

безпеки, запобігання та виявлення 

корупції міської ради 

 

Кінц  

Віталій Володимирович 

Начальник ДПРЗ – 9 ГУ ДСНС 

України у донецькій області (за 

згодою) 

 

Зусмановський  

Денис Костянтинович 

Начальник КП «Багатогалузеве 

комунальне підприємство» 

 

Рудик  

Денис Валерійович 

Начальник сектору публічного 

порядку відділу превенції 

Покровського РУП ГУНП в Донецькій 

області (за згодою) 

Федотов  

Миколай Миколайович 

Начальник відділу транспорту міської 

ради 

 

Бонзюх  

Ірина Павлівна 

Начальник УСЗН  

 

Порецька  

Юлія Миколаївна 

Директор Департаменту фінансово-

економічної політики та управління 

активами Покровської міської ради 

Донецької області  

Ухова  

Марина Олександрівна 

Начальник КУ «Покровський 

координаційний комітет 

самоорганізації населення 

Овчаренко 

Олександр Олександрович 

Начальник відділу охорони здоров’я 

   
 

 

Керуючий справами виконкому  

міської ради                                                                                         А.Жук 

 


