
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
 

 

від 12.11.2021_ №_559рг_ 

м. Покровськ 

 

 

Про створення комісії з інвентаризації 

гідротехнічних споруд, розташованих в 

межах Покровської міської територіальної 

громади Покровського району Донецької 

області, та затвердження її складу 

 

На виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.11.2021 № 1095/5-21                        

«Про затвердження заходів, спрямованих на визначення власників гідротехнічних споруд 

на території Донецької області», керуючись  статтями 29, 30, 33, 60, 73 Закону України        

від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами) 

 

1. Створити комісію з інвентаризації гідротехнічних споруд, розташованих в межах 

Покровської міської територіальної громади Покровського району Донецької області 

(далі- комісія), та затвердити її персональний склад (додаток). 

2.  Комісії здійснити наступні заходи до 01.12.2023: 

-  провести інвентаризацію гідротехнічних споруд ; 

- виявити гідротехнічні споруди, що не мають власників або власники яких                             

не відомі; 

- надавати щомісяця Покровській районній державній адміністрації                               

інформацію  про виконання заходів з проведення інвентаризації гідроспоруд.. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови          

з питань діяльності виконавчих органів Мілютіна К. 

 

 

 

Міський голова                                                                                               Р. Требушкін 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 12.11.2021_ №_559рг_ 

 

 

СКЛАД 

комісії з інвентаризації гідротехнічних споруд, розташованих в межах Покровської 

міської територіальної громади Покровського району Донецької області 

 

 

Мілютін  

Костянтин Сергійович 

заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів, голова комісії 

 

Добровольський  

Олександр Олександрович 

директор Департаменту фінансово-економічної політики 

та управління активами Покровської міської ради 

Донецької області, заступник голови комісії 

 

Барановська  

Надія Юріївна 

начальник відділу з питань земельних відносин 

управління активами Департаменту фінансово-

економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області, секретар 

комісії 

Члени комісії:  

 

Богачова Ольга 

Володимирівна 

головний спеціаліст відділу з питань земельних відносин 

управління активами Департаменту фінансово-

економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області 

 

Ієвлєв Евген Сергійович начальник відділу промисловості і АПК   

 

Лафазан  

Олена Олексіївна 

 

начальник Управління активами Департаменту 

фінансово-економічної політики та управління активами 

міської ради  

 

  

Реган Ігор Ігоревич головний спеціаліст відділу промисловості і АПК   

 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради 

в.о. керуючого справами виконкому 

міської ради  А.Зінченко 

 


