
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 29.12.2021_ № _651рг_ 

м. Покровськ 
 

 

Про затвердження складу робочої групи щодо розробки Програми пошуку інноваційних 

альтернативних джерел опалювання та комплексної Програми переведення мешканців з 

центрального опалення на індивідуальне та альтернативних джерел водопостачання 

 

 

 

 З метою можливості вирішення питання щодо переведення споживачів з 

централізованого опалення на індивідуальне чи автономне опалення, а також пошуку 

альтернативних джерел водопостачання, враховуючи протокол засідання круглого столу 

«Підвищення тарифів комунальних підприємств міста» за участю керівників комунальних 

підприємств, депутатів Покровської міської ради 8 скликання, представників громадських 

організацій від 15.12.2021 року, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 

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

 

 

 1. Затвердити склад робочої групи щодо розробки Програми пошуку інноваційних 

альтернативних джерел опалювання та комплексної Програми переведення мешканців з 

центрального опалення на індивідуальне та альтернативних джерел водопостачання 

(додається). 

 

2. Визначити відповідальною особою за проведенням роботи робочої групи 

начальника житлово-комунального відділу міської ради Візенкова Д.В 

 

3. Координацію роботи щодо виконання розпорядження 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 

  

 

 

 

 



 Додаток  

 до розпорядження міського голови 

               від 29.12.2021_ № _651рг_ 

 

 

Склад робочої групи  

щодо розробки Програми пошуку інноваційних альтернативних джерел опалювання та 

комплексної Програми переведення мешканців з центрального опалення на індивідуальне 

та альтернативних джерел водопостачання 

 

 

Фролов  

Олег Володимирович  

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова робочої групи 

Візенков  

Дмитро Валерійович 

- начальник житлово-комунального відділу міської ради, 

заступник голови робочої групи 

Безпала 

Наталія  Станіславівна                                        

 

Члени комісії:  

 

- начальник відділу координації роботи комунальних 

підприємств житлово-комунального відділу міської ради, 

секретар робочої групи 

Андрійченко  

Сергій Сергійович 

 

- депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

розвитку малого та середнього бізнесу, транспорту та 

дотримання законодавства про працю (за згодою) 

 

Артьомов  

Дмитро Юрійович 

- депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та земельних відносин               

(за згодою) 

 

Батенко   

Максим Володимирович 

 

- - директор КП «Покровськтепломережа»  

Білецька 

Наталія Павлівна 

- - начальник відділу екології, клімату та енергозбереження 

міської ради 

-  

Кіктєв  

Ігор Олександрович 

- депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста (за згодою) 

 

Костенніков  

Євген Іванович 

 

- депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

планування, бюджету і фінансів, інвестиційної політики 

(за згодою) 

 

Ліннік 

Руслан Юрійович 

 

- - директор КП «Покровськводоканал» 

Федоров  

Анатолій Іванович 

- депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста (за згодою) 

 

Керуючий справами виконкому ради     А. Жук 


