
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 10.08.2022 № 326рг 
м. Покровськ 

 

 

Про затвердження плану заходів з підготовки житлового фонду та об’єктів 

критичної інфраструктури Покровської міської територіальної громади до 

проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 років в умовах воєнного часу  

 

 

 З метою підготовки житлового фонду та об’єктів критичної інфраструктури 

Покровської міської територіальної громади до проходження осінньо-зимового 

періоду 2022/23 року в умовах воєнного стану, враховуючи лист Департаменту 

житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації від 

01.08.2022 №0.2332/644/0/51-22, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 

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

 

 

 Затвердити План заходів з підготовки житлового фонду та об’єктів 

критичної інфраструктури Покровської міської територіальної громади до 

проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 років в умовах воєнного часу  

(додається). 

 

 

 

 

Міський голова        Р. Требушкін 

  

 

 

 
 

 

 

 



 Додаток  

до розпорядження міського 

голови 

 від 10.08.2022 № 326рг 
 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки житлового фонду та об’єктів критичної інфраструктури  

Покровської міської територіальної громади до проходження  

осінньо-зимового періоду 2022/23 років в умовах воєнного часу 

 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Відповідальні підприємства, 

установи 
Термін 

1 

Опрацювання технічної 

можливості та наявності 

потужностей для 

забезпечення 

електрообігрівом 

споживачів громади з 

урахуванням приєднаного 

навантаження 

централізованого 

теплопостачання 

Житлово-комунальний відділ, 

Покровський регіон електричних 

мереж АТ «ДТЕК «Донецькі 

електромережі» 

01.09.2022 

2 

Розробка плану взаємодій 

на випадок відсутності 

теплопостачання при 

руйнуванні 

інфраструктури або 

відсутності енергоносія, на 

якому працюють котельні 

міста 

КП «Покровськтепломережа»,  

КП «Покровськводоканал», 

структурний підрозділ 

"Покровське локомотивне депо" 

Регіональної філії "Донецька 

Залізниця"  

АТ "Укрзалізниця",   виробничий 

структурний підрозділ 

«Лиманська дирекція" філії 

«Центр будівельно-монтажних 

робіт та експлуатації будівель і 

споруд» АТ «Укрзалізниця», 

управителі житлового фонду, 

ОСББ, ЖБК, Покровський регіон 

електричних мереж АТ «ДТЕК 

«Донецькі електромережі», 

Красноармійське УГГ ПАТ «По 

газопостачанню та газифікації 

«Донецькоблгаз» 

01.09.2022 

3 Забезпечення необхідного 

запасу матеріалів та 

обладнання для ліквідації 

аварійних ситуацій під час 

КП «Покровськтепломережа»,  

КП «Покровськводоканал», 

структурний підрозділ 

"Покровське локомотивне депо" 

01.10.2022 



проходження 

опалювального періоду 

2022/23 років 

Регіональної філії "Донецька 

Залізниця"  

АТ "Укрзалізниця",   виробничий 

структурний підрозділ 

«Лиманська дирекція" філії 

«Центр будівельно-монтажних 

робіт та експлуатації будівель і 

споруд» АТ «Укрзалізниця», 

управителі житлового фонду, 

ОСББ, ЖБК, Покровський регіон 

електричних мереж АТ «ДТЕК 

«Донецькі електромережі», 

Красноармійське УГГ ПАТ «По 

газопостачанню та газифікації 

«Донецькоблгаз» 

4 Створення необхідного 

запасу палива для 

вугільних та модульних 

котелень 

КП «Покровськтепломережа» 01.10.2022 

5 Створення аварійно-

відновлювальних бригад 

на підприємствах громади 

КП «Покровськтепломережа»,  

КП «Покровськводоканал», 

структурний підрозділ 

"Покровське локомотивне депо" 

Регіональної філії "Донецька 

Залізниця"  

АТ "Укрзалізниця",   виробничий 

структурний підрозділ 

«Лиманська дирекція" філії 

«Центр будівельно-монтажних 

робіт та експлуатації будівель і 

споруд» АТ «Укрзалізниця», 

управителі житлового фонду, 

ОСББ, ЖБК, Покровський регіон 

електричних мереж АТ «ДТЕК 

«Донецькі електромережі», 

Красноармійське УГГ ПАТ «По 

газопостачанню та газифікації 

«Донецькоблгаз» 

01.10.2022 

6 Розробка заходів  щодо 

мінімізації наслідків 

руйнувань 

внутрішньобудинкових 

систем будинків та 

будівель.  

КП «Покровськтепломережа»,  

КП «Покровськводоканал», КП 

«БКП», структурний підрозділ 

"Покровське локомотивне депо" 

Регіональної філії "Донецька 

Залізниця"  

АТ "Укрзалізниця",   виробничий 

структурний підрозділ 

«Лиманська дирекція" філії 

«Центр будівельно-монтажних 

робіт та експлуатації будівель і 

10.09.2022 



споруд» АТ «Укрзалізниця», 

управителі житлового фонду, 

ОСББ, ЖБК, Красноармійське 

УГГ ПАТ «По газопостачанню та 

газифікації «Донецькоблгаз», 

Покровський регіон електричних 

мереж АТ «ДТЕК «Донецькі 

електромережі» 

7 Проведення навчання з 

населенням громади з 

питання  реалізації заходів  

щодо мінімізації наслідків 

руйнувань 

внутрішньобудинкових 

систем. 

КУ «Покровський координаційний 

комітет самоорганізації 

населення», 9 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у Донецькій області 

10.09.2022 

Ї 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради     А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АРКУШ 

погодження до проекту розпорядження 

Покровського міського голови 

 

 

Про затвердження плану заходів з підготовки житлового фонду та об’єктів 

критичної інфраструктури Покровської міської територіальної громади до 

проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 років в умовах воєнного часу  

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: житлово-комунальним відділом міської ради 

 

Начальник житлово-комунального 

відділу міської ради                                                                    Д. Візенков 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради О. Добровольський 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради        А. Жук 

 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів       В. Пишна 

 

 

Начальник відділу документообігу  

міської ради          Г. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


