
 

 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від  01.09.2022     Покровськ    № 362рг 
                                     

 

Про утворення робочої групи з проведення обов’язкової евакуації дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, багатодітних родин та дітей, які опинились в 

складних життєвих обставинах, які проживають на території Покровської міської 

територіальної громади  

 

На виконання Постанов Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 року № 841 «Про 

затвердження вимог Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» (із змінами) та 

від 23.08.2022 року № 940 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України щодо удосконалення механізму проведення евакуації»,  враховуючі Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 року № 679-р «Про проведення обов’язкової 

евакуації населення Донецької області», ураховуючи рішення виконавчого комітету 

Покровської міської ради від 26.07.2022 року № 156 «Про утворення комісії з питань 

евакуації, затвердження її складу та Положення про неї», з метою проведення заходів щодо 

обов’язкової евакуації дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

багатодітних родин та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та проживають 

на території Покровської міської територіальної громади, керуючись статтями 42,59,73 

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

змінами), 

 

Утворити робочу групу з проведення обов’язкової евакуації дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, багатодітних родин та дітей, які опинились в 

складних життєвих обставинах, які проживають на території Покровської міської 

територіальної громади та затвердити її персональний склад (додається).  

 

 

 

 

 

Міський голова                   Руслан ТРЕБУШКІН  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

від 01.09.2022 № 362рг 

 

 

СКЛАД  

робочої групи з проведення обов’язкової евакуації дітей – сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, багатодітних родин та дітей, які опинились в складних життєвих 

обставинах, які проживають на території Покровської міської територіальної громади 

 

Діма 

Оксана Іллівна 

- завідувач сектору профілактичної роботи та соціального 

захисту дітей служби у справах дітей міської ради, голова 

робочої групи 

 

Штурхецька  

Яна Вікторівна 

- завідувач сектору у справах сім’ї та молоді управління сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, заступник голови робочої групи 

 

Нікітіна 

Олена Валеріївна 

- спеціаліст І категорії сектору профілактичної роботи та 

соціального захисту дітей служби у справах дітей міської 

ради, секретар робочої групи 

 

  

Члени робочої групи: 

 

 

Алтухов  

Максим Олександрович 

- старший інспектор СЮП ВП Покровського РУП ГУНП в 

Донецькій області майор поліції, капітан поліції (за згодою) 

 

Лежньова 

Вікторія Володимирівна 

- головний спеціаліст сектору у справах сім’ї та молоді 

управління сім’ї, молоді та спорту міської ради, заступник 

голови робочої групи 

 

Лисенко 

Тетяна Миколаївна 

- директор Покровського міського центру соціальних служб 

Донецької області  

 

Тарасенко 

Ольга Георгіївна 

- керівник служби «Денний центр соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього та/або 

насильства за ознакою статі (з кризовою кімнатою)» 

 

Тимошенко  

Дмитро Юрійович 

- начальник СЮП ВП Покровського РУП ГУНП в Донецькій 

області, майор поліції (за згодою) 

 

 

 

 

Керуючий справами  виконкому  

ради          Алевтина ЖУК 

 

 

 



 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 
 
 
Про утворення робочої групи з проведення обов’язкової евакуації дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, багатодітних родин та дітей, які опинились в 

складних життєвих обставинах, які проживають на території Покровської міської 

територіальної громади  

 

 

В.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради    Марина КОВАЛЕНКО 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради      Алевтина ЖУК 

 

 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів      Вікторія ПИШНА 

 

 

 

Начальник відділу документообігу  

міської ради         Ганна БОРИСОВА 

 


