
  

 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 

 

від   13.03.2020   № ___153рг___  
                 м.Покровськ 

 

Про забезпечення чистоти, порядку,  

поліпшення санітарного стану територій та  

проведення двомісячника з благоустрою 

міста Покровська на 2020 рік 

 

 

З метою комплексної підготовки до весняно-літнього періоду                                  

2020 року, святкування Великодня, проведення Дня пам’яті померлих та забезпечення 

належного санітарного стану  на території міста Покровська після зимового періоду, 

на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації  від 28.02.2020 № 193/5-20 «Про 

організацію робіт щодо підготовки населених пунктів області до весняно-літнього 

періоду 2020 року», керуючись статтями 10, 20 Закону України від 6 вересня 2005 

року № 2807-ІV «Про благоустрій населених пунктів», статтями 42, 59, 73 Закону 

України  від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в 

Україні”:  

1. Провести: 

1.1. Двомісячник благоустрою міста Покровська – з 16 березня по                       

16 травня 2020 року. 

1.2.День Довкілля – 16 квітня 2020 року. 

2. Затвердити план з благоустрою міста Покровська на період з 16 березня по 

16 травня 2020 року (додаток 1). 

3. Затвердити план заходів щодо забезпечення чистоти, порядку та поліпшення 

санітарного стану територій міста Покровська (додаток 2). 

4. Організувати участь у проведенні робіт з благоустрою                                           

міста  Покровська  підприємств, організацій  та  установ  усіх форм  власності, органів 



  

самоорганізації  населення, об’єднань співвласників  багатоквартирних  будинків, що 

розташовані на відповідній території. 

5. Житлово-комунальному відділу міської ради (Юзипович) довести до відома 

керівників комунальних підприємств міста перелік закріплених за ними територій та 

об’єктів. 

6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

житлово-комунальний відділ міської ради (Юзипович), контроль – на заступника 

міського голови Луганського А.О.  

 

В.п.міського голови                                                                                 І.Сущенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   Додаток 1 

   до розпорядження міського голови 

  від   13.03.2020   № ___153рг___  

 

 

План 

 з благоустрою м. Покровська  

за період з 16 березня по 16 травня 2020 року  
№ 

з/п 

Найменування показників Одиниця 

виміру 

Чисельні 

показники 

план факт 

1 2 3 4 5 

1.  Вартість виконаних обсягів робіт з благоустрою, всього,  

в т.ч. громадськими організаціями і підприємствами 

тис.грн.  

тис.грн. 

804,6 

62,4 

 

2.  Виконано робіт по ремонту доріг комунальної власності:  

поточним  ремонтом 

капітальним  ремонтом 

 

тис.м.кв.  

тис.м.кв. 

 

0,85 

- 

 

3.  Створено нових зелених насаджень,  

в т.ч. парків, скверів 

га 

од./га 

-  

4.  Розчищено існуючих парків та скверів га 26,8  

5.  Розчищено від сміття вулиць, тротуарів   

та прибудинкових  територій 

 

тис.кв.м.. 

 

2950,0 

 

6.  Висаджено зелених насаджень:  

дерев 

чагарників 

кущів троянд 

засіяно газонів 

 

од.  

од.  

од.  

кв.м. 

 

150 

30 

500 

3440 

 

7.  Приведено до належного стану:  

братських могил 

пам’ятників та могил громадського значення 

кладовищ (розчищено/вивезено) 

 

од.  

од. 

од./куб.м. 

 

12 

11 

6/350 

 

8.  Відновлено малих архітектурних  форм, дитячих 

та спортивних майданчиків    

 

од. 

 

46 

 

9.  Відремонтовано та пофарбовано елементів фасадів 

житлових будинків  

 

од. 

 

- 

 

10.  Обсяги робіт з ліквідації безхазяйних звалищ од./м.куб.   6/216  

11.  Розчищено берегів, пляжів водних об’єктів км 2,0  

12.  Розчищено територій вздовж залізничних колій км 3  

13.  Кількість виступів у засобах масової інформації про хід 

проведення акції з благоустрою 

  

13 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                    А. Жук                                                                                

 

План підготовлений житлово-комунальним відділом міської ради 

 

Начальник житлово-комунального відділу  

міської ради                                                                                             О. Юзипович  

    

  



  

 

 

   Додаток 2 

   до розпорядження міського голови 

   від   13.03.2020   № ___153рг___  

 

 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо забезпечення чистоти та порядку, поліпшення санітарного стану 

територій міста Покровська на 2020 рік 

 

 
№ 

з/п 

Зміст заходів 

(закріплені території міста) 

Відповідальний за 

виконання 

Контроль 

1. Селище  Динасового 

заводу,  

8 група  

 

ФОП Яструбенко А.В. 

Начальник КП «УМГ» 

Тумасов А.Л. 

Заступник міського 

голови Луганський А.О. 

2. Загальноосвітні школи 

міста, дошкільні заклади, 

стадіони та закріплені 

території міста, 

  

 

парки міста, об’єкти 

культури 

Начальник відділу освіти   

м. Покровська   

Голуб М.О. 

 

Начальник управління з 

питань сім’ї, молоді та 

спорту Щвайко О.О.  

Начальник КП «УМГ» 

Тумасов А.Л, 

Начальник відділу 

культури, туризму   та 

охорони культурної 

спадщини  Тумасова К.Л. 

Заступник міського 

голови Олехнович О.О. 

3. Медичні установи та 

закріплені території міста 

В.о.генерального директора 

КНП «Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного 

лікування» Пилипець В.А., 

Головний лікарь КП 

«ЦПМСП»  

Остряніна І.Л. 

головний лікар   

КЛПЗ «Покровська міська 

лікарня» Кандибко Н.І, 

Директор КУ «Покровський 

психоневрологічний 

інтернат» Бондар Л.І, 

головний лікаря КЛПЗ 

«Покровська міська 

стоматологічна поліклініка»  

Хижняк Л.В.. 

Заступник міського 

голови Олехнович О.О 

4. м-ни Сонячний, 

Шахтарський, Лазурний, 

Горняк, Южний 

Директор ПП «КК 

«Комфорт»   

Федоров  С.В. сумісно з 

Заступник міського 

голови Луганський А.О. 

 



  

виконавцями житлово-

комунальних послуг у 

житловому фонді 

ФОП Юрченко Й.І. 

ФОП Машир Г.Я. 

Начальник житлово-

комунального відділу 

Юзипович О.В. 

5. Торгівельні точки, ринки 

міста, кафе, ресторани 

Спеціаліст І категорії 

відділу з організаційної 

роботи  міської ради 

Зінченко О.С. 

Заступник міського 

голови Олехнович О.О 

6. Гаражні кооперативи, 

автостоянки міста, АЗС, 

автостанції 

В.о. начальника відділу 

містобудування, 

архітектури та земельних 

відносин  Барановська 

Н.Ю., 

Начальник відділу 

транспорту Остапчук Ю.С.  

Заступник міського 

голови  

Хотнянський Я.С. 

 

 

Заступник міського 

голови  

Кірієнко В.О. 

7. Прилеглі території 

підприємств міста:  

Управління газопостачання 

та газифікації   

КП «Покровськводоканал»,       

КП 

«Покровськтепломережа»,  

ПП «КК «Комфорт», 

Красноармійській РЕМ, 

КП «УМГ»  

Керівники підприємств: 

 

 

Белов В.М.  

Хижняк В.О. 

 

Гордієнко Д.В. 

Федоров С.В. 

Асіненко В.О. 

Тумасов А.Л. 

Заступник міського 

голови 

Луганський А.О.  

8. Центральна частина міста Начальник КП «УМГ»  

Тумасов А.Л. 

Начальник житлово-

комунального відділу 

Юзипович О.В.  

9. Кладовища міста та 

прилегла до них територія 

Директор КП «Покровська 

ритуальна служба» 

Коровченко О.С. 

Начальник житлово-

комунального відділу 

Юзипович О.В. 

10. Приватний сектор міста 

(квартальні комітети) 

Начальник КУ ПККСН 

Моденко А.Ю. 

Завідувач сектору з питань 

надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту 

населення та мобілізаційної  

роботи міської ради  

Піхотін О.Л.  

Депутати міської ради, 

Керуючий справами 

виконкому ради  

Жук А.В 

Заступник міського 

голови  

Хотнянський Я.С. 

11. Дороги, тротуари та площі 

міста 

ФОП Машир Г.Я.,  

ФОП Яструбенко А.В. 

ФОП Юрченко Й.І. 

Начальник житлово-

комунального відділу 

Юзипович О.В. 

 

Керуючий справами виконкому  ради                                                А. Жук    

   

План заходів щодо   забезпечення чистоти    та порядку,    поліпшення    санітарного   

стану територій міста Покровська на 2020 рік підготовлений житлово-комунальним відділом 

міської ради 

 

Начальник житлово-комунального відділу          О.Юзипович 

 


