
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від _09.10.2019_ № __388_ 

м. Покровськ 

 

 

Про готовність підприємств житлово- 

комунального господарства та соціально- 

культурного призначення до роботи  

в осінньо-зимовий період 2019-2020 роки  

 

 

Заслухавши інформацію «Про готовність підприємств житлово-комунального 

господарства та соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 

2019-2020 роки» начальника житлово-комунального відділу міської ради Юзипович О.В.,               

з метою забезпечення населення міста Покровська та міста Родинське якісними 

послугами, на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 23.04.2019 № 124 

«Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в опалювальний період               

2018-2019 років і завдання по підготовці до нового опалювального сезону                            

2019-2020 років»,  керуючись статтями 30, 59, 73 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію «Про готовність підприємств житлово-комунального господарства 

та соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період                              

2019-2020 роки» начальника житлово-комунального відділу Юзипович О.В. прийняти до 

відома. 

2. Визнати хід підготовки ПП «Керуюча Компанія «Комфорт» (Федоров),               

ФОП Корявець, ФОП Бойко, ФОП Бедрій, ФОП Ковальчук, КП «Наше місто» (Бодрова), 

ОСББ м.Покровськ та м.Родинське, ЖБК м.Покровськ, КП «Покровськтепломережа» 

(Гордієнко), КП «Покровськводоканал» (Хижняк), КП «Управління міського 

господарства» (Мацегора), відділу освіти міської ради (Голуб), КП «ЦПМСД» міської 

ради (Остряніна), КНП Покровська «Клінічна ЛІЛ» (Пилипець), КП «Покровська міська 

стоматологічна поліклініка» (Хижняк), КНП «Покровська міська лікарня» (Кандибко),   

КУ «Покровський психоневрологічний інтернат» (Бондар) та ПрАТ «Шахтоуправління 

«Покровське» (Байсаров), структурного підрозділу «Покровське локомотивне депо» 

регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» (Неголюк), виробничого 

структурного підрозділу «Донбаський центр механізації колійних робіт» філії «Центр         

з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» (Власенко), виробничого 

структурного підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-



монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» (Буланенко) до 

опалювального періоду задовільним. 

3. Керівникам КП «Покровськтепломережа», КП «Покровськводоканал»,                     

КП «Управління міського господарства», відділу освіти міської ради, КП «ЦПМСД» 

міської ради, КНП Покровська «Клінічна ЛІЛ», КП «Покровська міська стоматологічна 

поліклініка», КНП «Покровська міська лікарня», ПП «Керуюча Компанія «Комфорт», 

ФОП Корявець, ФОП Бойко, ФОП Бедрій, ФОП Ковальчук, ОСББ та ЖБК м.Покровськ 

створити до початку опалювального сезону 2019-2020 років аварійно-диспетчерські 

служби або визначити відповідальну особу для ліквідації надзвичайних ситуацій в 

опалювальний період 2019-2020 років. 

4. КП «Наше місто» (Бодрова), ОСББ м.Родинське створити до початку 

опалювального сезону 2019-2020 років аварійно-диспетчерські служби або визначити 

відповідальну особу для ліквідації надзвичайних ситуацій в опалювальний період 2019-

2020 років. 

5. Рекомендувати КП «Покровський центр єдиного замовника» (Диндимарченко) 

сумісно з виробничим структурним підрозділом «Донбаський центр механізації колійних 

робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» 

(Власенко) вжити відповідних заходів щодо збільшення потужності в мережах 

електропостачання багатоквартирних житлових будинків, які розташовані за адресами: 

вул.Авангардна, 2а, 2б, 2в, вул.Добропільська, 48. 

6. Рішення виконкому міської ради від 23.04.2019 № 124 «Про підсумки роботи 

житлово-комунального господарства в опалювальний період 2018-2019 років і завдання по 

підготовці до нового опалювального сезону 2019-2020 років» зняти з контролю, як 

виконане.  

7. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на житлово-

комунальний відділ (Юзипович), контроль – на заступника міського голови            

Луганського А.О. 

 

 

 

 

В.п. міського голови  І. Сущенко  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


