
 
 

УКРАЇНА                                      
 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

від 02.10.2020 №7/84-13 
                    м.Покровськ 

 
Про делегування комунальному підприємству 

«Покровський центр єдиного замовника 

Донецької області» функції замовника 

 

  

З метою своєчасного і якісного проведення робіт з реконструкції системи 

газопостачання житлових будинків,  згідно статей  26, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Делегувати комунальному підприємству «Покровський центр єдиного замовника 

Донецької області» функції  замовника на проведення наступних робіт: 

-  «Будівництво закольцовки газопроводу вул. Осіння, вул. Космонавтів з 

встановленням ШРП м. Покровськ, Донецької області»; 

-    «Реконструкція системи газопостачання житлових будинків № 2а, 2б, 2в по       вул. 

Авангардна, № 48 по вул. Добропільська в м. Покровськ Донецької області з облаштуванням 

поквартирного газового опалення» вул. Добропільська, б. 48  квартира № 

3,6,8,10,11,14,15,18,21,22,23,24,27,28,29; 

-     «Реконструкція системи газопостачання житлових будинків № 2а, 2б, 2в по       

вул. Авангардна, № 48 по вул. Добропільська в м. Покровськ Донецької області з 

облаштуванням поквартирного газового опалення» вул. Авангардна б. 2а квартир № 

1,3,7,9,10,14,16,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,4

8,50; 

-    «Реконструкція системи газопостачання житлових будинків № 2а, 2б, 2в по       вул. 

Авангардна, № 48 по вул. Добропільська в м. Покровськ Донецької області з облаштуванням 

поквартирного газового опалення» вул. Авангардна, б. 2б  квартира № 2, 3,4, 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18,19,20,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,45,46,50,54,55, 

56,  57, 58 ,59,  61; 

-  «Реконструкція системи газопостачання житлових будинків № 2а, 2б, 2в по       вул. 

Авангардна, № 48 по вул. Добропільська в м. Покровськ Донецької області з облаштуванням 

поквартирного газового опалення» вул. Авангардна, б. 2в  квартира № 1,2,6,7,8,10,13,14. 

2. Комунальному підприємству «Покровський центр єдиного замовника 

Донецької області» забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання 

робіт. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків. 

 

В.п.міського голови                                    О.Требушкін  



                                                                                           

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради 

 

 

Про делегування комунальному підприємству 

«Покровський центр єдиного замовника 

Донецької області» функції замовника 

 

 

  

З метою дотримання стандартів та своєчасного і якісного проведення робіт а 

також здійснення контролю за  ефективним використанням коштів при реконструкції 

системи газопостачання житлових будинків виникла необхідність делегування 

комунальному підприємству «Покровський центр єдиного замовника Донецької 

області» функції замовника 

 

   

 

Начальник ЖКВ        О.Юзипович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення 

Покровської міської ради Донецької області 

 

 

Про делегування комунальному підприємству 

«Покровський центр єдиного замовника 

Донецької області» функції замовника 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Житлово-комунальним відділом Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Начальник житлово-комунального 

відділу міської ради                                                   О. Юзипович 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови                                                            О. Фролов 

 

В.о. начальника юридичного  

відділу міської ради                                                                      А. Іщенко 

 

В.о. начальника відділу з  

організаційної роботи  

міської ради                                                                                           Т. Балюк 

 

Голова постійної комісії з питань  

житлово-комунального господарства,   

комунальної власності, екології,  

охорони довкілля та благоустрою                                                 М. Касьян 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                          О. Требушкін 

 

 

 

 

 


