
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від 17.09.2020  №358 

м. Покровськ 

 

 

Про  підготовку об’єктів житлово- 

комунального господарства та соціально- 

культурного призначення до роботи  

в осінньо-зимовий період 2020-2021 роки  

 

 

Заслухавши інформацію «Про хід підготовки підприємств житлово-комунального 

господарства та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий 

період 2020-2021 роки» начальника житлово-комунального відділу міської ради 

Юзипович О.О., з метою забезпечення населення міста Покровська та міста Родинське 

якісними послугами, на виконання рішення виконавчого комітету міської ради                        

від 16.04.2020 № 129 «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в 

опалювальний період 2019-2020 років і завдання по підготовці до нового опалювального 

сезону 2020-2021 років»,  керуючись статтями 30, 59, 73 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію «Про хід підготовки підприємств житлово-комунального 

господарства та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий 

період 2020-2021 роки» начальника житлово-комунального відділу Юзипович О.В. 

прийняти до відома. 

2. ПП «Керуюча Компанія «Комфорт» (Луганський), ФОП Корявець, ФОП Бойко, 

ФОП Бедрій, ФОП Ковальчук, ОСББ м.Покровська та м.Родинське, ЖБК м.Покровськ 

надати виконкому міської ради акти готовності по всім житловим будинкам                               

до 01.10.2020 року. 

3. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (Голуб) надати 

виконкому міської ради акти стану готовності об'єктів соціально-культурного 

призначення по результатам роботи комісії за участю представника Управління 

Державної інспекції енергетичного нагляду України у Донецькій області                                    

до 25.09.2020 року. 

4. Рекомендувати КП «Покровськтепломережа» (Гордієнко),                                        

ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» (Яковенко) забезпечити твердопаливні котельні 

вугіллям. 

5. Комунальному підприємству «Управління міського господарства» (Назаров),  

ПП «Керуюча Компанія «Комфорт» (Луганський), ФОП Корявець, ФОП Бойко,                       



ФОП Бедрій, ФОП Ковальчук забезпечити придбання та складування посипочного 

матеріалу до 10.10.2020 року. 

6. Комунальному підприємству «Управління міського господарства» (Назаров) 

підготувати снігоприбиральну та посипочну техніку до 10.10.2020 року. 

7. Керівникам комунальних підприємств активізувати роботу з погашення 

заборгованості за комунальні послуги, звернутися до населення через засоби масової 

інформації. 

8. КП «Покровський центр єдиного замовника Донецької області» (Поліщук), 

заступнику міського голови Федорову С.В. посилити контроль за роботою комунальних 

підприємств міста щодо погашення заборгованості за комунальні послуги. 

9. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на житлово-

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

Федорова С.В. 

 

 

 

 

В.п. міського голови  О. Требушкін  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


