
 
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 
від ___________________          Покровськ    №_________ 

 

 

 
Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Покровської міської ради Донецької  

області від 26.07.2022р. №156 «Про утворення  

комісії з питань евакуації, затвердження її складу  

та положення про неї» 

 

 

На виконання Постанови 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), керуючись 

вимогами Закону України від 17.11.2020 року № 1009- IX «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», статтями 33, 38, 59, 73 Закону України 

від 21.05.1997 № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” (зі змінами),  виконком 

міської ради: 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити склад комісії з питань евакуації в новій редакції (додається). 

2. Пункт 1 рішення виконкому міської ради від 26.07.2022 №156 «Про утворення комісії 

з питань евакуації, затвердження її складу та Положення до неї» визнати таким, що втратив 

чинність. 

 

 

 

Міський голова       Руслан ТРЕБУШКІН 

 

 

 

 



 

Додаток1 

до рішення виконавчого 

комітету  

від___________№______ 

 
СКЛАД 

 комісії з питань евакуації 

 
ФРОЛОВ 

Олег Володимирович 

  

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова комісії  

ШАБЕЛЬНИК 

Микола Миколайович 

 

ЗІНЧЕНКО    

Анатолій Миколайович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, співголова комісії 

 

заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради , співголова комісії  

 

ЖУК 

Алевтина В’ячеславівна 

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, співголова комісії 

 

БОНЗЮХ 

Ірина Павлівна 

 

- начальник УСЗН, заступник голови комісії  

МОТОРНИЙ 

Сергій Анатолійович 

- головний спеціаліст відділу з питань безпеки, 

запобігання та виявлення корупції  міської ради, 

секретар комісії 

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 

 

АЧКАСОВ 

Денис Володимирович 

 

- директор по транспорту ПРАТ "Метінвест 

Покровськвугілля" (за згодою) 

 

БОРОДІН  

Юрій Васильович 

  

- в.о. генерального директора КНП Покровської КЛІЛ 

(за згодою) 

 

ВАЛЯЄВ 

Ігор Станіславович 

- військовий комісар Покровсько-Ясинуватського 

ОМТЦК та СП (за згодою) 

 

ВАКУЛЕНКО 

Дмитро Володимирович 

 

- начальник станції Покровськ ДП «Донецька 

залізниця»(за згодою) 

 

ВІЗЕНКОВ 

Дмитро Валерійович 

 

- начальник  Житлово-комунального відділу 

Покровської міської ради 

 

ВОРОТИНЦЕВА 

Любов  Іванівна 

 

- начальник відділу освіти міської ради 

 

ІВАНЦОВА 

Ольга Анатоліївна 

 

- начальник відділу «Контактний центр Покровської 

міської ради» 

 

ДІМА 

Оксана Іллівна 

 

- завідувач сектору профілактичної роботи та 

соціального захисту дітей служби у справах дітей 

міської ради 

 



КІНЦ 

Віталій Володимирович 

- начальник ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у Донецькій 

області (за згодою) 

 

КОЛОМІЙЦЕВ 

Олег Анатолійович 

 

- в.о. начальника відділу з питань безпеки, запобігання 

та виявлення корупції міської ради 

 

КУХЛОВ 

Максим Володимирович 

 

- заступника начальника управління поліції з 

превентивної діяльності Покровського РУП ГУНП в 

Донецькій області (за згодою) 

 

КЛИМЕНКО 

Софія Сергіївна 

 

- в.о. начальника Управління інформаційної та 

внутрішньої політики Покровської міської ради  

 

ЛАЗАРЄВ 

Василь Олександрович 

 

- завідувач  Покровської міськрайонної філії Державної 

установи «Донецький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України” (за згодою) 

 

ОСТРЯНІНА 

Інеса  Леонідівна 

 

- директор КП «ЦПМСД» Покровської міської ради 

ПОРЕЦЬКА 

Юлія Миколаївна 

 

- директор Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами Покровської міської 

ради 

 

 

СЛІПЧЕНКО 

Олександра Леонідівна 

 

 

- 

 

в.о. начальника відділу транспорту Покровської 

міської ради 

ТУМАСОВ 

Алік Львович 

- в.о. директора КП «Багатогалузеве комунальне 

підприємство» 

 

УХОВА 

Марина Олександрівна 

 

 

- начальник КУ « Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення 

ШАБАНОВА 

Тетяна Вікторівна 

- в.о. директора територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) УСЗН 

Покровської міської ради 

ШТУРХЕЦЬКА 

Яна Вікторівна 

 

- завідувач сектору у справах сім’ї та молоді управління 

сім’ї, молоді та спорту міської ради  

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради                                                                 Алевтина ЖУК 

 
 

 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту рішення виконкому 

Покровської міської ради 

 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Покровської міської ради Донецької  

області від 26.07.2022р. №156 «Про утворення  

комісії з питань евакуації, затвердження її складу  

та положення про неї» 

 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:  відділом з питань безпеки, запобігання та виявлення корупції   

 

 

Головний спеціаліст відділу з питань безпеки,  

запобігання та виявлення корупції      Сергій МОТОРНИЙ 

  

 

ПОГОДЖЕНИЙ 

 

Заступник міського голови  з питань  

діяльності виконавчих органів ради    Олег ФРОЛОВ 

 

 

Заступник міського голови  з питань  

діяльності виконавчих органів ради    Микола ШАБЕЛЬНИК 

 

 

Заступник міського голови  з питань  

діяльності виконавчих органів ради    Анатолій ЗІНЧЕНКО  

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради       Алевтина ЖУК 

 

 

Начальника відділу юридичного забезпечення  

діяльності  міської ради та її виконавчих  

органів        Вікторія ПИШНА 

 

 

Начальник відділу документообігу  

міської ради         Ганна БОРИСОВА 


