
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 04.04.2022  № 170рг 

м. Покровськ 

 

Про забезпечення цілодобового доступу населенню до найпростіших укриттів 

та резервних найпростіших укриттів розміщених у ЗЗСО та ЗДО Покровської 

міської ради Донецької області 

 

На підставі Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 

Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту” від 

17.02.2022 №2081-IX, Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні», Кодексу цивільного захисту 

України, (зі змінами), керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 

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

 

1. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області  

(Воротинцева): 

1.1. Забезпечити цілодобовий доступ населенню до найпростіших 

укриттів шляхом залучення працівників закладів для чергування у ЗЗСО та 

ЗДО Покровської міської ради Донецької області (додаток №1) 

1.2. Забезпечити цілодобовий доступ населенню до резервних 

найпростіших укриттів шляхом залучення працівників закладів для 

чергування у ЗЗСО та ЗДО Покровської міської ради Донецької області 

(додаток №2) 
 

2. Дане розпорядження затвердити на засіданні виконавчого комітету. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступників міського голови з питань виконавчих органів ради Шабельника М. 

та Ідрісову М. 

 

 

Міський голова                                                                               Р.Требушкін 

 



          Додаток №1 

до розпорядження 

міського голови 

від 04.04.2022 №170рг 

 

 

Перелік найпростіших укриттів у ЗЗСО та ЗДО 

Покровської міської ради Донецької області 

 

 

№ 

з/п 
Назва закладу Адреса 

1. Заклад загальної середньої освіти №3  

Покровської міської ради Донецької області 

Україна, Донецька область,  

м.Покровськ, вул. Поштова, 3 

2. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2  

Покровської міської ради Донецької області 

Україна, Донецька область,  

м.Покровськ, м-н. Південний,  

35 

3. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9  

Покровської міської ради Донецької області 
 

Україна, Донецька область,  

м.Покровськ, м-н.  

Шахтарський, 33б 

4. Навчально-виховний комплекс №1  

Покровської міської ради Донецької області 

Україна, Донецька область,  

м.Покровськ, м-н. Лазурний, 80 

5. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15 

Покровської міської ради Донецької області  

Україна, Донецька область,  

м.Покровськ, вул.Гоголя, 2а 

6. Початкова школа №4 Покровської міської  

ради Донецької області 

Україна, Донецька обл.,   

м.Покровськ, вул.Таманова, 16 

7. Ліцей зі структурним підрозділом гімназії №6 

Покровської міської  ради Донецької області  

(спальний корпус) 

Україна, Донецька обл.,   

м.Покровськ, вул.Таманова, 22а 

8. Родинська загальноосвітня школа І-ІІІ  

ступенів № 8 Покровської міської ради  

Донецької області 

Україна, Донецька обл.,  

м.Родинське, вул.Премоги, 6 

9. Заклад дошкільної освіти №4 "Берізка"  

Покровської міської ради Донецької області  

Україна, Донецька обл.,  

м.Покровськ, вул.Шмідта,141 А  

10. Заклад дошкільної освіти №7 "Топольок" 

Покровської міської ради Донецької області  

Україна, Донецька обл.,              

м.Покровськ, вул.Шибанкова,  

45А  

11. Заклад дошкільної освіти №8 "Ластівка" 

Покровської міської ради Донецької області  
 

Україна, Донецька обл.,                      

м. Покровськ, м-н Южний, 34  

12. Заклад дошкільної освіти №11 "Чебурашка" 

Покровської міської ради Донецької області  

Україна, Донецька обл.,  

м.Покровськ, пр-т.Шмідта, 26   

13. Заклад дошкільної освіти №42 "Золотий 

півник" Покровської міської ради Донецької 

області  

Україна, Донецька обл.,                   

м. Покровськ, м-н Шахтарський,  

9А    



14. Заклад дошкільної освіти №43 "Колокольчик" 

Покровської міської ради Донецької області  

Україна, Донецька область,  

м.Покровськ,  м-н Сонячний,  

10б 

15. Заклад дошкільної освіти № 22 «Голубок» 

Покровської міської  ради Донецької област 

Україна, Донецька область,  

м.Покровськ, смт.Шевченко,  

вул.Центральна, б.5 

16. Заклад дошкільної освіти № 21 «Дружний» 

Покровської міської  ради 

Україна, Донецька область,  

м.Покровськ, м-н «Лазурний»,   

б.6а 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                   А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 

АРКУШ 

погодження до проекту розпорядження  

Покровського міського голови 

 

 

Про забезпечення цілодобового доступу населенню до найпростіших укриттів 

та резервних найпростіших укриттів розміщених у ЗЗСО та ЗДО Покровської 

міської ради Донецької області 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ     Відділом освіти Покровської міської ради Донецької 

області 

 

 

 

Начальник відділу освіти      Л.Воротинцева 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради    М.Ідрісова 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради    М.Шабельник 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради        А.Жук 

 

 

Начальник відділу 

юридичного забезпечення діяльності 

міської ради та її виконавчих органів    В.Пишна 

 

 

Начальник відділу  

документообігу міської ради                          Г.Борисова 


