
 

                                               
                                                                                                                                              

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

від 10.07.2020 № 7/80-6_                                                                               

           м. Покровськ 

 

 

  Про зменшення фінансового навантаження 

на сім’ї шахтарів ДП ВК «Краснолиманська 

та ТОВ «Краснолиманське 

 

 

Враховуючи ситуацію, яка склалась на ДП «ВК «Краснолиманська» та ТОВ 

«Краснолиманське», керуючись ст. ст. 25, 26, 48, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою соціального захисту населення, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати одноразову матеріальну допомогу за рахунок коштів місцевого бюджету в 

розмірі  1000 гривень всім працівникам ДП «ВК «Краснолиманська» та ТОВ 

«Краснолиманське», що проживають у мм. Покровськ, Родинське та сел. 

Шевченко. 

2. Тимчасово, до стабілізації ситуації з виплатою заробітної плати, звільнити 

працівників ДП «ВК «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське» від сплати за 

водопостачання, вивіз твердих побутових відходів, утримання будинків та 

прибудинкової території мм. Покровськ, Родинське  та смт. Шевченка 

3.  Збитки від звільнення від сплати за водопостачання, вивіз твердих побутових 

відходів, утримання будинків та прибудинкової території працівників ДП «ВК 

«Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське», компенсувати за рахунок 

місцевого бюджету. 

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови (Телесова). 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку міста, 

інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва (Стародуб) та на постійну 

комісію з питань житлово – комунального господарства, комунальної власності, 

екології, охорони довкілля та благоустрою (Касьян). 

 

 

 

В. п. міського голови                                                                                   О. Требушкін 



 

 

 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення 

Покровської міської ради Донецької області 

 

 

  «Про зменшення фінансового навантаження 

на сім’ї шахтарів ДП ВК «Краснолиманська 

та ТОВ «Краснолиманське» 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Депутатом Покровської міської ради Андрійченко  

Сергієм Сергійовичем     

 

Депутат Покровської міської ради                                                        С. Андрійченко 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови                                                                     І.Телесова 

 

В.о. начальника відділу юридичного 

забезпечення Покровської міської ради                                                

та її виконавчих органів                                                                         А. Іщенко                                                      

 

Начальник відділу з 

організаційної роботи 

міської ради                                                                                             О.Самсоненко                                                                        

 

Голова постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, екології, 

охорони довкілля та благоустрою                                                          М. Касьян 

 

Голова постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку 

міста, інвестиційної діяльності, 

розвитку підприємництва                                                                        В. Стародуб 

 

 

Секретар міської ради                                                                              О.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  проекту рішення міської ради 

 

 

  «Про зменшення фінансового навантаження 

на сім’ї шахтарів ДП ВК «Краснолиманська 

та ТОВ «Краснолиманське» 

 

 

 Всім нам відома складна ситуація, в якій сьогодні опинилися працівники ДП «ВК 

«Краснолиманська» та ТОВ , які протягом восьми місяців не отримують заробітну плату.  

 Це дійсно велика і серйозна проблема як для нашого міста, так і для нашої держави. І 

її вирішенням повинні займатися також і депутати місцевих рад - на місцевому рівні, 

всебічно підтримуючи цих працівників.  

 Крім того, ми повинні пам’ятати, що на вугільній компанії  працюють наші земляки  з 

Покровська , Родинського, сел. Шевченко. 

 І сьогодні ми, депутати, не повинні залишитися в стороні від проблем, з якими 

кожного дня стикаються шахтарі та їхні сім’ї.  

 Саме ми з Вами  є представниками інтересів територіальних громад міст і сіл, саме 

нам люди довірили свої голоси, саме нам вони доручили представляти і захищати інтереси як 

громад в цілому, так і інтереси кожного нашого виборця. І ми, депутати, повинні підтримати і 

захистити їх право на стабільне, безбідне сьогодні та завтра, дійти до кожного й підтримати 

кожного, пам’ятаючи, що ці люди роками працювали і платили податки до місцевого 

бюджету, тим самим допомагаючи нашому місту розвиватися і становитися краще.  

 Надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету в 

розмірі 1000 грн всім шахтарям, що проживають у мм. Покровськ, Родинське  та смт. 

Шевченко. Це не в змозі вирішити всі проблеми, що виникли у них за цей час, але це буде їм 

підтримкою. 

        Головне пам’ятати , що в даній ситуації  всім нам потрібно бути більш людяними, не 

створювати сім’ям шахтарів зайвих проблем, а навпаки надавати їм максимальну підтримку і 

допомогу.  

 Враховуючи  ситуацію, що склалася із заборгованістю  по виплаті заробітної плати 

працівникам ДП «ВК «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське», до її стабілізації 

ПРОПОНУЮ: 

           1. Надати матеріальну допомогу всім працівникам ДП «Вугільна компанія 

«Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське» в розмірі 1000 грн., що проживають у мм. 

Покровськ, Родинське  та смт. Шевченко 

2.   Звільнити працівників ДП «ВК «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське» 

від 

сплати за водопостачання, вивіз твердих побутових відходів  та утримання будинків та 

прибудинкової території, що проживають у мм. Покровськ, Родинське  та смт. Шевченко. 

 Впевнений, що виділення додаткових сум на підтримку сімей шахтарів у важкий для 

них час для мільярдного бюджету міста не буде тягарем. Прошу прийняти  дане рішення, так 

як на даний момент це є гострою необхідністю для підтримки шахтарів ДП «Вугільна 

компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське. 

 

 

Депутат Покровської міської ради                                                               С.С. Андрійченко 


