
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від ________________ № ______ 

м. Покровськ 

 

 

Про готовність об’єктів житлово- 

комунального господарства та соціально- 

культурного призначення до роботи  

в осінньо-зимовий період 2021-2022 років  

  

 

Заслухавши інформацію начальника житлово-комунального відділу міської ради 

Візенкова Д.В. «Про готовність об’єктів житлово-комунального господарства та 

соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період                       

2021-2022 років», з метою забезпечення населення Покровської територіальної громади 

якісними послугами, на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

14.04.2021 № 139 «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в 

опалювальний період 2020-2021 років і завдання по підготовці до нового опалювального 

сезону 2021-2022 років»,  керуючись статтями 30, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 

№280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію начальника житлово-комунального відділу міської ради                 

Візенкова Д.В. «Про готовність об’єктів житлово-комунального господарства та 

соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років» 

прийняти до відома. 

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

ПП «Керуюча Компанія «Стандарт» (Луценко), ПП «Керуюча Компанія «Добробуд» 

(Білов), ФОП Корявець,  ФОП Бойко, ФОП Бедрій, ФОП Ковальчук, ОСББ м.Покровська, 

м.Родинське, смт.Шевченко, ЖБК м.Покровська, відділу освіти міської ради 

(Воротинцева), КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради 

(Остряніна), КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» міської ради 

(Бородін), КП «Покровська міська стоматологічна поліклініка» міської ради (Хижняк), 

КНП «Родинська міська лікарня» (Добреля), КНП «Покровська міська лікарня» міської 

ради (Ткаченко), відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

(Олехнович), управління сім’ї, молоді та спорту міської ради (Щербінка),                                  

КУ «Покровський психоневрологічний інтернат» (Бондар), КП «Покровськтепломережа» 

(Батенко), КП «Покровськводоканал» (Ліннік), КП «Багатогалузеве комунальне 

підприємство» (Зусмановський), структурного підрозділу «Покровське локомотивне 

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



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 ПП «Керуюча Компанія «Комфорт», ПП «Керуюча Компанія 

«Стандарт», ПП «Керуюча Компанія «Добробуд», ФОП Корявець,  ФОП Бойко,              

ФОП Бедрій, ФОП Ковальчук, ОСББ м.Покровська, м.Родинське, смт.Шевченко, ЖБК 

м.Покровська, відділу освіти міської ради, КП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» міської ради, КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» 

міської ради, КП «Покровська міська стоматологічна поліклініка» міської ради,                      

КНП «Родинська міська лікарня», КНП «Покровська міська лікарня» міської ради,  відділу 

культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради, управління сім’ї, молоді 

та спорту міської ради, КП «Покровськтепломережа», КП «Покровськводоканал»,                    

КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» та рекомендувати керівникам                          

КУ «Покровський психоневрологічний інтернат»,   структурного підрозділу «Покровське 

локомотивне депо» регіональної філії «Донецька залізниця»  АТ «Укрзалізниця», 

виробничого структурного підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії 

«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»                                     

АТ «Укрзалізниця» створити до початку опалювального сезону 2021-2022 років аварійно-

диспетчерські служби або визначити відповідальну особу для ліквідації надзвичайних 

ситуацій в опалювальний період 2021-2022 років. 

 4. Рішення виконкому міської ради від 14.04.2021 № 139 «Про підсумки роботи 

житлово-комунального господарства в опалювальний період 2020-2021 років і завдання по 

підготовці до нового опалювального сезону 2021-2022 років» зняти з контролю, як 

виконане.  

5. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на житлово-

комунальний відділ міської ради (Візенков), контроль – на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Фролова О.В. 

 

 

 

Міський голова Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


