
 

                                                            УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

РІШЕННЯ 
 

 

від 20.12.2019 № 7/72-14 
м. Покровськ 

 

 

 

Про надання згоди на 

прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста 

Покровська Донецької області 

спеціальної техніки 

 

 

 

Керуючись ст. 329 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV зі змінами та 

доповненнями, Законом України від 03.03.1998 № 147/98-ВР «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», на підставі п.51 ч.1 ст.26,ч.1 ст.59 та ч.2 ст.60 Закону 

України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної 

громади міста Покровська Донецької області майна, а саме сміттєвоз з боковим 

завантаженням СБМ - 304/2 на шасі МАЗ 5340, із державної власності, яка перебуває на 

праві оперативного управління Департаменту екології та природних ресурсів Донецької 

обласної державної адміністрації, відповідно до вимог чинного законодавства. 

2.Житлово-комунальному відділу Покровської міської ради (Юзипович) здійснити 

відповідні заходи щодо безоплатного приймання–передачі об’єкта рухомого майна, 

вказаного в п.1 даного рішення з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 21.09.1998 року №1482 «Про порядок передачі об’єктів права державної та комунальної 

власності» зі змінами та доповненнями. 

3.Включити до складу комісії з приймання–передачі зазначеної техніки – механіка 

автотранспортної дільниці комунального підприємства «Управління міського господарства» 

Сіліванова В. В. 

4.Координацію щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського 

голови Луганського А.О. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, екології, охорони довкілля та 

благоустрою (Касьян). 

 

 

 

 

В.п. міського голови  І.Сущенко 

  



 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення  міської ради 

 

 

Про надання згоди на 

прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста 

Покровська Донецької області 

спеціальної техніки 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:                                     Відділом екології, клімату та енергозбереження 

 

Начальник відділу         І. Швець 

 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови         А. Луганський 

 

Начальник 

юридичного відділу міської ради        Т. Білецька 

 

Начальник відділу з організаційної 

роботи міської ради Ж. Крамарова 

 

Голова постійної комісії з питань  

житлово-комунального господарства,  

комунальної власності, екології, охорони  

навколишнього середовища та благоустрою М. Касьян 

 

 

    

 

Секретар міської ради  І. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА 

до проекту рішення міської ради 

 

Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади 

міста Покровська Донецької області спеціальної техніки 

 

 1.Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

На виконання Програми заходів обласного фонду ОНПС на 2019 р, затвердженої  

розпорядженням Голови Донецької ОДА від 16.09.2019 р № 984/5-19 виникла необхідність 

безоплатно прийняти у комунальну власність сміттєвоз з боковим завантаженням від 

Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА 

 2.Правові аспекти 

Закон України від 03.03.1998 № 147/98-ВР «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності» 

 3.Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація зазначеного проекту не потребує додаткових фінансових витрат з міського 

бюджету. Прийняття даного проекту рішення дозволить збільшити потужність надання 

послуги із збирання ТПВ.  

 4.Позиція зацікавлених органів 

 Позицією міською ради при прийнятті цього рішення є розширення автопарку 

спеціальної техніки  комунального підприємства «УМГ» та забезпечення якісною послугою 

населення із збирання ТПВ. 

5.Прогноз результатів та соціальних наслідків 

 Результатом виконання проекту рішення міської ради «Про надання згоди на 

прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Покровська Донецької 

області спеціальної техніки» є забезпечення виконання вимог чинного законодавства, щодо 

поводження з державним та комунальним майном, покращення послуги із збирання ТПВ та 

поводження з відходами. 

 

 

Начальник відділу екології, клімату та 

енергозбереження  І. Швець 

 

  



 

 
 

Характеристики Значення 

Місткість кузова, м3 18,5 

Коефіцієнт пресування До 4 

Вантажопідйомність маніпулятора, кг. до 700 

Маса ТПВ, кг 7900 

Система завантаження Механізована 

Тип приводу робочих органів Гідравлічний 

Об'єм контейнерів що обслуговуються , м3 0,75 та 1,1 

Базове шасі МАЗ-5340С2 

Повна маса, кг. 19000 

 

 

 

 

 


