
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

 

 

від __13.08.2021_ №__382рг___ 

м. Покровськ 
 

 

Про затвердження складу комісії  

Покровської міської ради Донецької 

області з питань надання в  

оренду комунального майна  

без проведення аукціону 

 

 

З метою врегулювання правових, економічних та організаційних питань, 

пов’язаних з передачею в оренду комунального майна, керуючись Законом України від 

03.10.2019 № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна», постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна», затвердженого Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна, керуючись ст. 42, 59, 60, 73 Закону України від 21.05.1997  

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

 

Затвердити склад комісії Покровської міської ради Донецької області з питань 

надання в оренду комунального майна без проведення аукціону (додається). 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Р. Требушкін 

 

 

 

 



 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 13.08.2021 року №_382рг_ 

 

 

СКЛАД 

комісії Покровської міської ради Донецької області з питань надання в 

оренду комунального майна без проведення аукціону  

 

 

 

ЖУК  

Алевтина В'ячеславівна 

 

Керуючий справами виконкому Покровської міської ради, 

голова Комісії 

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 

Олександр Олександрович 

директор Департаменту фінансово-економічної політики та 

управління активами Покровської міської ради Донецької 

області, заступник голови Комісії 

АНДРЕЄВА 

Оксана Анатоліївна 

Т.в.о. начальника відділу по роботі з комунальним майном 

Управління активами Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами Покровської міської ради 

Донецької області, секретар Комісії 

Члени комісії: 

ЛАФАЗАН  

Олена Олексіївна 

Начальник Управління активами Департаменту фінансово-

економічної політики та управління активами Покровської 

міської ради Донецької області,  

ЗАДИРАН  

Олена Валеріївна 

Головний спеціаліст відділу по роботі з комунальним 

майном Управління активами Департаменту фінансово-

економічної політики та управління активами Покровської 

міської ради Донецької області,  

БОНЗЮХ  

Ірина Павлівна 

Начальник управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької області,  

 

 

 

В.о. виконуючого справами виконкому 

міської ради   С. Федоров 

   



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

До проекту розпорядження міського голови «Про затвердження складу комісії 

Покровської міської ради Донецької області з питань надання в оренду комунального 

майна без проведення аукціону». 

 

З метою врегулювання правових, економічних та організаційних питань, 

пов’язаних з передачею в оренду комунального майна, керуючись Законом України від 

03.10.2019 № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна», постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна», затвердженого Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна, керуючись ст. 26, 59, 60, 73 Закону України від 21.05.1997  

№ 280/97ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» підготовлено проект розпорядження 

міського голови «Про затвердження складу комісії Покровської міської ради Донецької 

області з питань надання в оренду комунального майна без проведення аукціону». 

Проектом розпорядження передбачається затвердження складу комісії 

Покровської міської ради Донецької області з питань надання в оренду комунального 

майна без проведення аукціону, для подальшої можливості обрання потенційного 

орендаря за критеріями визначеними відповідно до (Додатку 2) Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.06.2020 № 483 та укладання договору оренди без проведення аукціону. 

 

 

 

Директор          О. Добровольський 


