
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

від 04.02.2022 № 8/24-2 

           м.Покровськ 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2022 №8/23-26 «Про 

реорганізацію юридичної особи комунальне підприємство «Покровський центр 

єдиного замовника Донецької області» 

 

 

             У зв’язку із кадровими змінами та внесенням на підставі цього змін до 

рішення виконкому міської ради від 18.12.2020 року № 489 «Про розподіл обов'язків 

між керівними працівниками міської ради» (із змінами), керуючись ст.26, 59, 60, 73 

Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування 

в Україні” (із змінами), міська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни у пункт 18 рішення міської ради від 26.01.2022 №8/23-26 «Про 

реорганізацію юридичної особи комунальне підприємство «Покровський центр 

єдиного замовника Донецької області» та викласти його у наступній редакції: 

«18. Координацію робіт щодо виконання цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Добровольський), 

контроль - на постійну комісію міської  ради з питань місцевого самоврядування, 

гласності та депутатської діяльності, забезпечення громадського порядку, 

дотримання законності, захисту прав, свобод і законних інтересів (Тришкін).». 

 2. Внести зміни у додаток 1 до рішення міської ради від 26.01.2022 №8/23-26 

«Про реорганізацію юридичної особи комунальне підприємство «Покровський 

центр єдиного замовника Донецької області» та викласти його у новій редакції 

(додається). 

 3. Внести зміни у додаток 2 до рішення міської ради від 26.01.2022 №8/23-26 

«Про реорганізацію юридичної особи комунальне підприємство «Покровський 

центр єдиного замовника Донецької області» та викласти його у новій редакції 

(додається). 

 4. Координацію робіт щодо виконання цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Добровольський), 

контроль - на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, 

гласності та депутатської діяльності, забезпечення громадського порядку, 

дотримання законності, захисту прав, свобод і законних інтересів (Тришкін). 

 

 

 

В.о. міського голови                                                           Н. Іваньо 

 

                                                          

 



Додаток 1 (нова редакція) 

до рішення міської ради  

від 04.02.2022 № 8/24-2 
 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з реорганізації комунального підприємства  

«Покровський центр єдиного замовника Донецької області» 

 

Добровольський 

Олександр Олександрович 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова комісії 

РНОКПП  

Колосов  

Артем Валерійович 

Заступник начальника житлово-комунального 

відділу Покровської міської ради Донецької 

області,секретар комісії 

РНОКПП  

Подліпян 

Ганна Миколаївна 

Директор КП «Покровський центр єдиного 

замовника Донецької області», член комісії 

РНОКПП  

Дорош  

Юлія Анатоліївна 

Головний бухгалтер КП «Покровський центр 

єдиного замовника Донецької області»,  

РНОКПП  

Зусмановський  

Денис Костянтинович 

Директор КП «Багатогалузеве комунальне 

підприємство» Покровської міської ради 

Донецької області, чл2828903617 

Магдалішина 

Наталія Вікторівна  

Головний бухгалтер КП «Багатогалузеве 

комунальне підприємство» Покровської міської 

ради Донецької області, член комісії 

РНОКПП  

Візенков  

Дмитро Валерійович 

Начальник житлово-комунального відділу 

Покровської міської ради Донецької області,  

член комісії 

РНОКПП  

Ломова 

Марина Олександрівна 

Заступник начальника житлово-комунального 

відділу Покровської міської ради Донецької 

області,  

член комісії  

РНОКПП  

 

Склад комісії підготовлений житлово-комунальним відділом міської ради 
 

 

Начальник житлово-комунального відділу        Д.Візенков 

 

 

Секретар міської ради            Н.Іваньо 

 

 

 

 

Додаток 2 (нова редакція) 



до рішення міської ради  

від 04.02.2022 № 8/24-2 
 

План заходів  

з реорганізації комунального підприємства «Покровський центр єдиного замовника 

Донецької області» (далі КП «ПЦЄЗ ДО») 

 

з/п Заходи Термін Виконавець 

1 Повідомлення органу, що 

здійснює державну реєстрацію 

про прийняте рішення про 

припинення (реорганізацію) 

юридичної особи КП «ПЦЄЗ 

ДО»   

Протягом трьох 

робочих днів з дати 

прийняття рішення 

Голова комісії  

Добровольський О.О. 

2 Виявлення кредиторів та 

дебіторів КП «ПЦЄЗ ДО» для 

заявлення ними своїх вимог 

шляхом оприлюднення рішення 

про реорганізацію юридичної 

особи КП «ПЦЄЗ ДО» шляхом 

приєднання (ст. 105 ЦКУ) 

  

2 місяці з моменту 

оприлюднення 

рішення про 

реорганізацію 

юридичної особи  

КП «ПЦЄЗ ДО»  

шляхом приєднання 

Подліпян Г.М., 

Добровольський О.О. 

3 Персональне (під розписку) 

попередження працівників КП 

«ПЦЄЗ ДО», які будуть 

працевлаштовані на інших 

підприємствах, про зміну 

істотних умов праці (ст. 32 КЗпП 

України)  

Не пізніше ніж за 2 

місяці  

Подліпян Г.М., 

Добровольський О.О. 

4 Персональне (під розписку) 

попередження працівників КП 

«ПЦЄЗ ДО», яких планується 

вивільнити у зв’язку із 

скороченням штату,  про 

скорочення чисельності (штату) 

працівників та наступне 

вивільнення  

(п. 1 ст. 40, ст. 492 КЗпП 

України) 

Не пізніше ніж за 2 

місяці до дати 

фактичного 

вивільнення  

Подліпян Г.М., 

Добровольський О.О. 

5 Здійснення розрахунків з 

працівниками та їх вивільнення 

(працевлаштування) 

В день звільнення з 

КП «ПЦЄЗ ДО» 

Подліпян Г.М., 

Добровольський О.О. 

6 Звернення до Пенсійного фонду 

України та органу Державної 

фіскальної служби з метою 

одержання довідок про 

відсутність заборгованостей, та 

зняття з обліку 

До складання 

передавального акта 

Подліпян Г.М., 

Добровольський О.О. 

7 Закриття рахунків  Після закінчення 

процедури 

реорганізації 

Подліпян Г.М., 

Добровольський О.О. 



8 Передача документації: 

-  до архівного відділу міської 

ради (документації, яка 

передбачає архівне зберігання); 

- КП «Багатогалузеве 

комунальне підприємство» 

(документації, яка має значення 

у подальшій роботі 

підприємства) 

Під час складання 

передавального акту 

Подліпян Г.М., 

Зусмановський Д.К., 

Добровольський О.О. 

9 Складання передавального акта 

та передача майна КП «ПЦЄЗ 

ДО» визначеним підприємствам 

відповідно до додатків 3-4 

даного рішення 

Після проведення 

інвентаризації 

Подліпян Г.М.,  

Добровольський О.О. 

10 Звернення до державного 

реєстратора про проведення 

державної реєстрації 

припинення  КП «ПЦЄЗ ДО»  

Після закінчення 

інвентаризації і 

процедури 

реорганізації 

Подліпян Г.М., 

Добровольський О.О. 

11 Звернення до державного 

реєстратора про проведення 

державної реєстрації змін до 

відомостей в Єдиному 

державному реєстрі по КП 

«Багатогалузеве комунальне 

підприємство» 

Після закінчення 

процедури 

реорганізації 

Зусмановський Д.К., 

Добровольський О.О. 

12 Звіт про закінчення 

реорганізації 

Після державної 

реєстрації 

Добровольський О.О., 

Візенков Д.В. 

13 Оформлення прав на об’єкти 

комунальної власності 

Після державної 

реєстрації 

Представник за 

довіреністю, 

Зусмановський Д.К., 

Візенков Д.В. 
 

 

 

План заходів підготовлений житлово-комунальним відділом міської ради 
 

 

Начальник житлово-комунального відділу         Д. Візенков 

 

 

 

Секретар міської ради            Н. Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

АРКУШ  

погодження до проекту рішення  



Покровської міської ради 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2022 №8/23-26 «Про 

реорганізацію юридичної особи комунальне підприємство «Покровський центр 

єдиного замовника Донецької області» 

 

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 

 

 

В.о. начальника відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів   Т. Білецька 

 

В.о. начальника відділу забезпечення  

діяльності міської ради   В. Сіпіліна 

 

 

Голова постійної комісії  

з  питань місцевого самоврядування,  

гласності та депутатської діяльності,  

забезпечення громадського порядку,  

дотримання законності, захисту прав,  

свобод і законних інтересів                                                             Д. Тришкін 

 

 

 

Секретар міської ради Н. Іваньо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 



до проекту рішення міської ради   
 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2022 №8/23-26 «Про 

реорганізацію юридичної особи комунальне підприємство «Покровський центр 

єдиного замовника Донецької області» 

 

 У зв’язку із кадровими змінами та внесенням на підставі цього змін до 

рішення виконкому міської ради від 18.12.2020 року № 489 «Про розподіл обов'язків 

між керівними працівниками міської ради» (із змінами) пропонується прийняти 

даний проект рішення, відповідно до якого кандидатуру голови комісії з  

реорганізації КП «Покровський центр єдиного замовника Донецької області», 

заступника міського голови Фролова Олега Володимировича буде замінено на 

кандидатуру заступника міського голови Добровольського Олександра 

Олександровича. 

 Інші положення рішення залишаються без змін. 

 

 

Начальник ЖКВ                         Д.Візенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УКРАЇНА 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
пл. Шибанкова, 11, м. Покровськ, 85300 

E-mail: pokrovsk.jko@gmail.com Веб сайт: www.pokrovsk-rada.gov.ua 
 

_________________№____________ 

на № ____________ від ___________ 

В.о. міського голови 

 

Іваньо Н.В. 

 

Шановна Наталія Вікторівна! 

 

 На черговій сесії міської ради, що відбулася 26 січня поточного року, було 

прийнято рішення №8/23-26 «Про реорганізацію юридичної особи комунальне 

підприємство «Покровський центр єдиного замовника Донецької області». 

Відповідно до додатків до цього рішення головою комісії з реорганізації 

КП «ПЦЕЗ ДО» та координатором виконання пов’язаних з реорганізацією заходів 

було затверджено заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Фролова О.В. 

 У зв’язку із кадровими змінами та внесеними на підставі цього змінами до 

рішення виконавчого комітету міської ради від 18.12.2020 року № 489 «Про розподіл 

обов'язків між керівними працівниками міської ради» (із змінами) на сьогоднішній 

день житлово-комунальним відділом міської ради підготовлено проект рішення сесії 

міської ради, відповідно до якого кандидатуру голови комісії з реорганізації КП 

«Покровський центр єдиного замовника Донецької області», заступника міського 

голови Фролова Олега Володимировича буде замінено на кандидатуру заступника 

міського голови Добровольського Олександра Олександровича. Інші 

положення рішення №8/23-26 від 26.01.2022 залишаються без змін. 

 Через те, що процес реорганізації КП «ПЦЕЗ ДО» вже розпочато і виконання 

пов’язаних з цим організаційних, розпорядчих і представницьких функцій необхідно 

виконувати у стислі терміни, прошу Вашого сприяння щодо включення проекту 

рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2022 №8/23-26 «Про 

реорганізацію юридичної особи комунальне підприємство «Покровський центр 

єдиного замовника Донецької області»» до порядку денного на позачергову сесію 

міської ради, яка відбудеться 04.01.2022. 

 

З повагою 

Начальник                                                                                    Д.Візенков 
 

А.Колосов 

 

 


