
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
від_22.06.2021__№ __279рг__ 
               м. Покровськ 

 

Про надання документів  

щодо комунального майна 

 

 

У зв’язку із необхідністю приведення у відповідність до діючого законодавства  

документів щодо права власності на комунальне майно  та земельні ділянки, на яких 

воно розташоване, керуючись статтями 42,59,73 Закону України від 21 травня 1997 

року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами) 

 

Надати до Департаменту фінансово-економічної політики та управління 

активами Покровської міської ради Донецької області інформацію про наявність 

правовстановлюючих документів на земельні ділянки та комунальне майно, що 

перебувають у користуванні, всім балансоутримувачам комунального майна, що 

перебуває у комунальній власності територіальної громади Покровської міської ради 

(згідно додатку 1) за формою (згідно додатку 2)  та надати всі копії 

правовстановлюючих документів на це майно  у строк до 14:00 24.06.2021 року 

 

 

В.о. міського голови                         К. Мілютін 

 

  



          

Додаток  1 до розпорядження  

міського голови  
від_22.06.2021__№ __279рг__ 

 

Список балансоутримувачів комунального майна,  

що  перебуває у комунальній власності територіального громади 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

ради           А.Жук 

 

 

 

 

 

1 Покровська міська рада Донецької області 

2 Комунальне підприємство "Покровськтепломережа" 

3 Комунальне підприємство "Покровськводоканал" 

4 Комунальне некомерційне підприємство "Покровська міська лікарня" 

Покровської міської ради Донецької області 

5 КП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Покровської міської ради 

Донецької області 

6 Комунальне некомерційне підприємство "Родинська міська лікарня" 

7 КП "Покровський центр єдиного замовника Донецької області" 

8 КП "Управління міського господарства" 

9 КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» 

10 Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області 

11 ЖКВ Покровської міської ради 

12 Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської 

міської ради Донецької області 

13 Управління сім'ї, молоді та спорту Покровської міської ради Донецької 

області 

14 Відділ охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області 



 

 

Додаток  2 до розпорядження  

міського голови  
від_22.06.2021__№ __279рг__ 

 

Зразок форми для надання документів 

Назва 

закладу, код 

ЄДРПОУ 

Адреса Правовстановлюю

чий документ на 

земельну ділянку 

(державний акт, 

договір, рішення, 

тощо) 

площа 

земельної 

дідянки 

Правовстан

овлюючий 

документ 

на 

нерухоме 

майно 

(договір, 

свідоцтво, 

рішення, 

тощо) 

площа 

об»єкта 

      

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

ради           А.Жук 

 

 

 

 

 

 


