
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЕКОЛОГІЇ, 
ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ

№ 42

СКЛАД:
Голова комісії 
Заступник голови комісії: 
Секретар комісії:
Члени комісії:

ЗАПРОШЕНІ:

ПРОТОКОЛ
засідання комісії

12.11.2019 
14.00

V Касьян М.М.
*  Артьомов Д.Ю. 

Олійник О.О. 
Супрунович І.В. 
Іваньо Н.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про зарахування до житлового фонду Покровської міської ради Донецької 
області чотирьох однокімнатних квартир.
Доповідач: Титова О.В., спеціаліст ЖКВ
2. Про затвердження переліку комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2019 році та визначення способів приватизації у новій редакції. 
Доповідач: Колосов А.В., спеціаліст ЖКВ
3. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Управління міського 
господарства» в новій редакції.
Доповідач: Гугберидзе Т.А., головний бухгалтер КП «УМГ»
4. Про проведення інвестиційного конкурсу з визначення юридичної особи для 
забезпечення встановлення та утримання зупиночних комплексів м.Покровськ з 
подальшим їх обслуговуванням
Доповідач: Аржавітін В.В., начальник відділ містобудування, архітектури та 
земельній відносин
5. Про затвердження Статуту комунального підприємства
«Покровськтепломережа» в новій редакції.
Доповідач: Гордієнко Д.В., директор «Покровськтепломережа»
6. Про безоплатну передачу обладнання.
Доповідач: Гордієнко Д.В., директор «Покровськтепломережа»
7. Про передачу основних засобів та матеріалів.
Доповідач: Хижняк В. О., директор «Покровськводоканал»



Хід засідання

1. СЛУХАЛИ: Про зарахування до житлового фонду Покровської міської ради 
Донецької області чотирьох однокімнатних квартир.

Доповідач: Титова О.В., спеціаліст ЖКВ 
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ: з а - З  '  7 /

проти - О 
утримався -  о

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку комунальної власності, які 
підлягають приватизації у 2019 році та визначення способів приватизації у 
новій редакції.

Доповідач: Колосов А.В., спеціаліст ЖКВ 
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ: з а - 3  Г  <7

проти - 6  
утримався -О

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства
«Управління міського господарства» в новій редакції.

Доповідач: Гугбешдзе Т.А., головний бухгалтер КП «УМГ» ^
ВИРІШИЛИ:, А / ґ  ЛГ СсД&гУ
ГОЛОСУВАЛИ: з а - 5  '  ^

проти - О  
утримався

4. СЛУХАЛИ: Про проведення інвестиційного конкурсу з визначення 
юридичної особи для забезпечення встановлення та утримання зупиночних 
комплексів м.Покровськ з подальшим їх обслуговуванням

Доповідач: Аржавітін В.В., начальник відділ містобудування, архітектури та 
земельних відносин , ^
в и р і ш и л и : __________
ГОЛОСУВАЛИ: за -д>г г  V

проти - О 
утримався -іО

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Покровськтепломережа» в новій редакції.

Доповідач: Гордієнко Д.В., директор «Покровськтепломережа»
ВИРІШИЛИ: Д
ГОЛОСУВАЛИ: за-е* 7  77

проти - О 
утримався -О

6. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу обладнання.
Доповідач: Гордієнко Д  В., директор «Покровськтепломережа» ^  
ВИРІШИЛИ: <3£&? 7 _________



ГОЛОСУВАЛИ: за ^
проти - ^  
утримався -  О

7. СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів та матеріалів.
Доповідач: Хижняк^В. О., директор «Покровськводоканал» (
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ7 з а -  З  Г  ^

проти - О 
утримався - 0

Голова комісії

Секретар комісії


