
 

 
 

УКРАЇНА                                   

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від ___________ № ________ 

             м. Покровськ 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 02.03.2022 № 8/26-3 «Про 

підтримку мешканців Покровської міської територіальної громади на період дії 

воєнного стану в Україні» 

 

 

Враховуючи невиконання дохідної частини бюджету Покровської міської 

територіальної громади, з метою недопущення зниження якості надання житлово-

комунальних послуг мешканцям громади та забезпечення безперебійної роботи 

комунальних підприємств, згідно із статтями 26, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести  зміни до рішення міської ради від 02.03.2022 № 8/26-3 «Про 

підтримку мешканців Покровської міської територіальної громади на період дії 

воєнного стану в Україні», а саме: в підпункті 1.1. пункту 1 виключити слова:        

«- послуги з водопостачання та водовідведення» та «- послуги з вивозу твердих 

побутових відходів.». 

 

2. Керівникам КП «Покровськводоканал» (Перепелиця) та                             

КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» (Тумасов) нарахування плати за 

надання послуг мешканцям Покровської міської територіальної громади 

здійснювати з 01.06.2022. 

 

3. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради           

Добровольського О.О.,  контроль – на постійну комісію з питань планування, 

бюджету і фінансів, інвестиційної політики (Харчевна). 

 

 

 

Міський голова        Р.В.Требушкін 

 

 

 

 

 

 



 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проєкту рішення Покровської міської ради Донецької області 

 

                                                                       

Про внесення змін до рішення міської ради від 02.03.2022 № 8/26-3 «Про 

підтримку мешканців Покровської міської територіальної громади на період дії 

воєнного стану в Україні» 

                                                  

                                                  

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:    

 

Департаментом фінансово - економічної  

політики та управління активами  

Покровської міської ради Донецької області    Ю. Порецька 

            

                                                          

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради      О.Добровольський 

     

 

 

Начальник відділу юридичного                                                             

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів      В. Пишна  

   

 

                                                                                    

В.о. начальника відділу  

забезпечення діяльності міської ради     О. Прокопенкова 

 

                                                                               .                                           

Голова постійної                                                                        

комісії з питань планування, 

бюджету і фінансів,  

інвестиційної політики       О. Харчевна 

 

                     

Секретар міської ради       Н. Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка до проєкту рішення міської ради 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 02.03.2022 № 8/26-3 «Про 

підтримку мешканців Покровської міської територіальної громади на 

період дії воєнного стану в Україні» 

 

 

Враховуючи невиконання дохідної частини бюджету Покровської 

міської територіальної громади, з метою недопущення зниження якості 

надання житлово-комунальних послуг мешканцям громади та забезпечення 

безперебійної роботи комунальних підприємств, проєкт рішення міської ради  

передбачає відновлення з 01.06.2022 оплати мешканцями громади за послуги 

водопостачання та водовідведення, а також вивозу твердих побутових 

відходів.  

 

  

 

Директор Департаменту 

фінансово-економічної політики та 

управління активами      Юлія ПОРЕЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


