
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від _30.12.2021_ № _653рг__ 

м. Покровськ 
 

 

Про затвердження складу комісії щодо визначення учасників та переможців Програми 

фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті 

Покровську Донецької області та приєднаних територіях на 2021 - 2025 роки  

та положення про неї 

 

 

 

 З метою розгляду заяв голів правління (або уповноважених представників) 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у реалізації заходів з покращення 

стану житлового фонду, на виконання Програми фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків у місті Покровську Донецької області та 

приєднаних територіях на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Покровської міської 

ради від 16.06.2021 років № 8/10-18, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 

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

 

1. Затвердити склад комісії щодо визначення учасників та переможців Програми 

фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у                          

місті Покровську Донецької області та приєднаних територіях на 2021 - 2025 роки 

(додаток 1). 

 

2. Затвердити положення про склад комісії щодо визначення учасників та 

переможців Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків у місті Покровську Донецької області та приєднаних територіях                                    

на 2021 - 2025 роки (додаток 2). 

  

 

 

 

Міський голова        Р. Требушкін 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

 до розпорядження міського голови 

               від _30.12.2021_ № _653рг__ 

 

 

Склад комісії  

щодо визначення учасників та переможців Програми фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків у місті Покровську Донецької області та 

приєднаних територіях на 2021 - 2025 роки 

 

Фролов  

Олег Володимирович  

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова комісії 

 

Візенков  

Дмитро Валерійович 

- начальник житлово-комунального відділу міської ради, 

заступник голови комісії 

Безпала 

Наталія  Станіславівна                                        

 

 

Члени комісії:  

 

- начальник відділу координації роботи комунальних 

підприємств житлово-комунального відділу міської ради, 

секретар комісії 

Батенко   

Максим Володимирович 

 

- - директор КП «Покровськтепломережа»  

Гуріненко 

Юлія Геннадіївна 

 

- депутат міської ради, член постійної комісії  з питань 

житлово-комунального господарства,  благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста (за згодою) 

 

Куличенко   

Аліна Валеріївна 

 

- головний спеціаліст бюджетного відділу Управління 

фінансово-економічної політики Департаменту фінансово-

економічної політики та управління активами міської ради 

  

Ліннік  

Руслан Юрійович 

 

- - директор КП «Покровськводоканал»  

Моденко  

Алла Юріївна 

 

- депутат міської ради, секретар постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства,  благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста (за згодою) 

 

Петрова  

Дар’я Анатоліївна 

- головний спеціаліст відділу координації роботи 

комунальних підприємств житлово-комунального відділу 

міської ради 

-  

Прищепа  

Олександр Анатолійович 

- представник Громадської ради при Покровській міській 

раді (за згодою) 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради     А. Жук 

 



 

 Додаток 2 

 до розпорядження міського голови 

               від _30.12.2021_ № _653рг__ 

 

 

Положення про склад комісії  

щодо визначення учасників та переможців Програми фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків у місті Покровську Донецької області та 

приєднаних територіях на 2021 - 2025 роки 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Комісія щодо визначення учасників та переможців Програми фінансової 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Покровську 

Донецької області та приєднаних територіях на 2021 - 2025 роки (далі – Комісія) 

створюється розпорядженням Покровського міського голови. 

1.2. Основним завданням Комісії є розгляд заяв голів правління (або 

уповноважених представників) ОСББ Покровської міської територіальної громади у 

реалізації заходів з покращення стану житлового фонду. 

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Законами України «Про житлово-

комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», даним 

Положенням та іншими законодавчими та нормативно - правовими актами. 

1.4. Результатами роботи Комісії є протокол її засідання.  

1.6. Рішення Комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Покровської 

міської ради з дотриманням вимог чинного законодавства.  

2. Основні завдання та функції Комісії щодо визначення учасників та 

переможців Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у місті Покровську Донецької області та приєднаних 

територіях на 2021 - 2025 роки. 

2.1. Розгляд заяв голів правління (або уповноважених представників) об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків у реалізації заходів з покращення стану 

житлового фонду, передбачених Програмою фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків у місті Покровську Донецької області та 

приєднаних територіях на 2021 - 2025 роки. 

2.2. Прийняття Комісією рішення щодо визначення учасників та переможців 

Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у                          

місті Покровську Донецької області та приєднаних територіях на 2021 - 2025 роки. 

3. Порядок роботи комісії: 

3.1. Засідання Комісії відбувається два рази на рік. На першому засіданні Комісія 

визначає перелік будинків ОСББ для розробки проектно-кошторисної документації та 

проведення експертизи на обраний, за їх заявою, тип конструктиву. На другому засіданні 

Комісія приймає рішення щодо проведення ремонтних робіт будинків ОСББ, визначених 

на першому засіданні. Засідання комісії є правомірним, якщо на ньому присутні більше 

половини її членів. 

3.2. Організовує роботу Комісії за допомогою секретаря голова Комісії, а у разі 

його відсутності – його заступник. 



3.3. Голова Комісії визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії та 

вносить питання на її розгляд. 

3.4. У разі відсутності голови Комісії або неможливості ним виконати свої 

повноваження, з поважних причин, його функції здійснює заступник голови Комісії.  

3.5. У випадку неможливості члена комісії взяти участь у роботі Комісії, член 

комісії обов’язково повідомляє про це голову Комісії, заступника голови Комісії або 

секретаря із зазначенням причини неявки.  

3.6. Секретар комісії: 

- приймає заяви голів правління (або уповноважених представників) об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків у реалізації заходів з покращення стану 

житлового фонду; 

- готує порядок денний засідання Комісії та інформує її членів про час і місце його 

проведення; 

- оформлює протокол засідання комісії; 

- інформує протягом 10 календарних днів заявників про прийняте Комісією рішення. 

3.7. Рішення комісії приймається більшістю присутніх складу комісії відкритим 

голосуванням. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є 

вирішальним. 

3.8. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується всіма 

присутніми складу комісії.  

3.9. У засіданні комісії можуть приймати участь голови правління (або 

уповноважені представники) об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які 

подали заявку на участь у Програмі. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради     А. Жук 

 

 

 

 

Положення розроблено житлово-комунальним відділом міської ради  

 

 

 

Начальник житлово-комунального  

відділу міської ради        Д. Візенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


