
ПРОТОКОЛ №3 
засідання Громадської ради при Покровській міській раді

м. Покровськ 09.09.2021
зал засідань (4 поверх) Покровської міської ради 15:00 - 17:20

Присутні: члени Громадської ради при Покровській міській раді в кількості 18 осіб;
В режимі відеоконференції приймають участь члени Громадської ради при 

Покровській міській раді (3): Ігнатенко К.Д.;.; Сушко Т.А.;Белицький П.В.;
Відсутні (4): Білицька О.В.; Саркісян Н.В.; Ситников О.О.; Полтавченко Л.С.
Запрошені:
Посадові особи Покровської міської ради:
Міській голова Требушкін Р.В.
Заступник міського голови Фролов О.В.
Секретарміської радиіваньо Н.В.
Начальник управління інформаційної та внутрішньої політики Зоря І.О.
Начальник управління соціального захисту населення Бонзюх І.П.
Головний спеціаліст відділу транспорту Сліпченко О.Л.
Представники комунальних підприємств:
Директор КП «Покровськводоканал» Ліннік Р.Ю.
Директор КП «Покровськтепломережа» Батенко М.В.
Особи (4). які нагороджуються грамотами голови Покровської міської ради з нагоди 

ЗО років відновлення незалежності України
Представники ЗМІ та громадських організацій

Порядок денний
1. Переобрання секретаря Громадської ради
2. Транспортна інфраструктура Покровської об’єднаної громади
3. Стан підготовки житлових та соціальних об’єктів до опалювального періоду 2021- 
2022 років.
4. Звіт за результатами перевірки діяльності виконкому та комунальних підприємств 
міста.
5. Про обмеження доступу до недобудови, що розташована впритул до житлового 
будинку № 67-6 м-на Лазурний м. Покровськ
6. Різне.

Перед розглядом питань проводиться урочиста церемонія нагородження запрошених 
осібз нагоди ЗО років відновлення незалежності України.

По першому питанню:
Доповідь: Кірсанов М.В.: доповів, що на президії ГР було затверджено кандидатуру 

Сушко Т.А. на посаду секретаря ГР, оскільки Солодовник О.О. в червні 2021 року подала 
заяву про складання повноважень у зв’язку із завантаженістю за основним місцем роботи, 
та запропонував затвердити рішення президії.

Голосували: За-21 (одноголосно)
Проти- 0
Утримались-0

Також Кірсанов М.В. доповів, що відповідальний секретар Громадської ради 
Білицька О.В. подала заяву про неможливість виконання обов’язків секретаря за 
сімейними обставинами.

Запропоновано: звільнити Білицьку О.В.від виконання обов’язків відповідального 
секретаря Громадської ради за власним бажанням.



Г олосували:3а - 21 (одноголосно)
Проти- О
Утримались-0

Запропоновано:
Кірсанов М.В.: обрати відповідальним секретарем Громадської ради члена 

Громадської ради Гаргай О.С.
Г олосували:3а - 21 (одноголосно)

Проти- О
Утримались-0

Постановили:обрати відповідальним секретарем Громадської ради члена 
Громадської ради Гаргай О.С.

По другому питанню:
Доповідь: заступник голови комітету з питань містобудування, архітектури, 

транспорту, земельних відносин, житлово комунальних господарств, комунальної 
власності, благоустрою та інженерної інфраструктури Шевченко О.В.:

Тема доповіді: про стан транспортної інфраструктури Покровської об’єднаної 
громади.

Членами Громадської ради проведено обстеження проїзних частин вулиць і доріг, 
дорожнього покриття, штучних споруд, споруд дорожнього водовідводу, технічних 
засобів організації дорожнього руху, зупинок міського транспорту, стоянок таксі, 
тротуарів, пішохідних доріжок, майданчиків для паркування. Проведено моніторинг 
якості послуг перевізників.

Зокрема вказанона вкрай незадовільний стан доріг, за якими дітей в сільській 
місцевості перевозять до школи (с. Лисівка, с. Пісчане), дорожнє полотно до с. Українка 
взагалі відсутнє. Нещодавній ямковий ремонт проїзної частини по вул. Денисова в м. 
Покровську проведений з порушенням технологій, що знову швидко призвело до 
утворення вибоїн.

Дорога на в’їздах в м. Покровськ з напрямку міста Донецька, міста Дніпра у 
занедбаному стані: вибоїни на проїзній частині, трава на узбіччі не скошена. Будівельні 
матеріали, які залишились просто неба поряд з проїзною частиною (цемент, доменний 
шлак тощо) вітром розносяться навкруги, забруднюючи довкілля.

Вулиці Шосейна і Шмідта в.м. Покровську у стадії очікування капітального 
ремонту.

Зупинки міського транспорту. Є позитивний приклад облаштування таких зупинок 
в с. Шевченка, міста Родинське, в м. Покровську по вул. Центральній та на м. Лазурному. 
Але в цілому зупинкові та посадкові майданчики, павільйони, відповідні дорожні знаки, 
огородження та розмітка або відсутні в окремих місцях, або розміщені та облаштовані з 
порушенням загальних вимог проектування.

Тротуари. Вказано на відсутність тротуарів по вулицям Пушкіна, Денисова, Шота, 
Прокоф’єва. Нескошена рослинність на деяких перехрестях обмежує видимість на 
учасників дорожнього руху, що загрожує безпеці дорожнього руху.

Стоянки. Кількість місць для автомобільної стоянки в сучасних умовах для 
власників автомобілів не вистачає.

Місто давно потребує будування велосипедних доріжок, оскільки велосипеди 
стають популярним транспортним засобом та їх все більшає.

Для вирішення висвітлених проблем пропонується ввести у житлово-комунальний 
відділ профільного фахівця у галузі будівництва автомобільних доріг. При виборі 
підрядника для виконання ремонту дорожнього покриття та обладнання транспортної 
інфраструктури слід віддавати перевагу тим, хто використовує сучасні технології та якісні 
матеріали.



Транспортні послуги. Муніципальний транспорт в ОТГ відсутній. Автомобільний 
перевізник через неякісне покриття доріг додатково витрачається на ремонт транспорту, 
що впливає на вартість його послуг. Проблемне питання організації маршрутів 
пасажирських перевезень у віддалені села: село НовопавлівкаЛисівськогостаростинського 
округу, село Солоне Пісчанськогостаростинського округу тощо. Залишається 
невирішеним звернення жителів сіл Срібне та Орехове про пізніший час відправлення 
останнього рейсу з міста Покровськ.

Існує проблема нелегального бізнесу - пасажирські перевезення без відповідних 
ліцензій, що створює додаткові ризики для безпеки дорожнього руху, послуги таких 
перевізників не оподатковуються, місцевий бюджет недоотримує надходжень.

Пільгове перевезення. На обліку в ОТГ перебувають 18623 особи, які мають право 
на пільгове перевезення. Перевізникам згідно з законодавством мають відшкодовувати 
витрати на пільгове перевезення за рахунок коштів місцевого бюджету, але відповідні 
договори з перевізниками не укладались, тому на місцях виникають проблемні питання.

Для вирішення висвітлених проблем пропонується запровадити монетизацію 
пільги або ввести талонну систему для пільгової категорії населення.

Виступили:
- Харченко В.В. -звернувся до міського голови Требушкіна Р.В. з приводу 

придбаних нових зупиночних комплексів, про причини затримки їх встановлення.
- Требушкін Р.В(міський голова), повідомив, що зупиночні комплекси будуть 

встановлені після виконання всіх необхідних робіт з ремонту дорожнього покриття в 
районі таких комплексів.

- Іваньо Н.В. (секретар міської ради) виступила з інформацією по благоустрою 
території. Запропонувала надсилати письмові пропозиції щодо впровадження заходів по 
стратегічним напрямкам, які будуть розглядатись та враховуватись під час проекту 
бюджету на наступний рік.

Бонзюх І.П(начальник управління соціального захисту) населення вказала, що 
кількість осіб пільгових категорій, які користуються правом безоплатного проїзду, 
завелика для бюджету міста. Кошти, які виділені на відшкодування, не використані. 
Перевізники ігнорують звернення за виділеними коштами.

Запропоновано:
1. Доповідь Шевченко О.В. прийняти до відома.
2. Зазначити, що міська рада, депутатський комітет не на належному рівні 
контролюють хід облаштування зупинок пасажирського транспорту, стан дорожньої 
та транспортної інфраструктури Покровської ОТГ в цілому.
3. Рекомендувати Покровській міській раді заслухати відповідальних осіб за цей 
напрямок роботи та прийняти відповідні заходи реагування (до листопада 2021р.)
4. Пропонувати Покровській міській раді провести моніторинг розміщення та 
облаштування зупинок пасажирського транспорту та розвиток транспортної 
інфраструктури на 3-й квартал 2021р. (жовтень 2021р.).
5. Рекомендувати Покровській міській раді розглянути питання щодо утворення 
муніципального транспорту загального користування по Покровській ОТГ та 
введення монетизації або талонної системи для пільгової категорії громадян.
6. Результати розгляду питання направити до міської ради окремою доповідною 
запискою для розгляду по суті та усунення вказаних недоліків.

Голосували: За-21 (одноголосно)
Проти- 0
Утримались-0

Постановили:
1. Доповідь Шевченко О.В. прийняти до відома.



2. Зазначити, що міська рада, депутатський комітет не на належному рівні 
контролюють хід облаштування зупинок пасажирського транспорту, стан дорожньої 
та транспортної інфраструктури Покровської ОТГ в цілому.
3. Рекомендувати Покровській міській раді заслухати відповідальних осіб за цей 
напрямок роботи та прийняти відповідні заходи реагування (до листопада 2021р.)
4. Пропонувати Покровській міській раді провести моніторинг розміщення та 
облаштування зупинок пасажирського транспорту та розвиток транспортної 
інфраструктури на 3-й квартал 2021р. (жовтень 2021р.).
5. Рекомендувати Покровській міській раді розглянути питання щодо утворення 
муніципального транспорту загального користування по Покровській ОТГ та 
введення монетизації або талонної системи для пільгової категорії громадян.
6. Результати розгляду питання направити до міської ради окремою доповідною 
запискою для розгляду по суті та усунення вказаних недоліків.

По третьому питанню:
Стан підготовки житлових та соціальних об’єктів до опалювального періоду 2021- 

2022 років.
Доповідь:Директор КП «Покровськтепломережа» Батенко М.В.: до опалювального 

сезону з 19 котелень вже підготовлено 18 (95%). Котельна № 10 в м. Родинське працює на 
застарілому обладнанні (старих котлах), підприємство готове завершити модернізацію 
котельні і введення її в експлуатацію до 20.09.2021. На запитання про можливе 
підвищення тарифів на теплопостачання завірив, що тарифи його підприємства нижчі за 
тарифи в інших містах та навів конкретні приклади.

Виступили:- Поліщук В.І. запитав про ціни на газ та опалення. Батенко М.В. 
відповів, що прогнозується підвищення ціни на опалення до 2174 грн за ІГкал. Договори 
на газ ще будуть тільки укладатися та ціна буде встановлюватися в 7400 грн за 1000 кв.м. 
Требушкін Р.В. пояснив, що існуючі тарифи є збитковими. Батенко М.В.: заборгованість 
за газ складає 400 млн грн, з них населення - 80 млн грн.

По четвертому питанню.
Звіт за результатами перевірки діяльності виконкому та комунальних підприємств 

міста.
Доповідь:Ліннік Р.Ю (Директор КП «Покровськводоканал»).: вода до споживачів 

постачається цілодобово, мають місце лише точкові звернення про збої в водопостачанні. 
Питання по малому тиску води . у. віддалених районах міста (західна частина). 
Атмосферний тиск у водогоні забезпечується в межах 1.1-1.4, в той час як по всьому місту 
1.6. Планується будова насосної станції, яка забезпечить достатній однаковий тиск по 
водогону по всій території. Є проблема несанкціонованого забору води, який трудно 
відслідкувати. Це 50% від всього водопостачання. Проблема з боржниками: дієвий спосіб 
змусити їх виконувати умови договору водопостачання -це припинення дії договору та 
перекриття доступу до води. Але технічно це зробити неможливо, чим і пояснюється 
постійне зростання боргу.

Виступили:- Чечоткін В.М., запропонував проводити з населенням роз’яснювальну 
роботу щодо відповідального споживання води та повної і своєчасної оплати послуг 
водоканалу.

- Кірсанов М.В. спитав про нові технічні умови встановлення лічильників. Директор 
КП Лінник Р.Ю. роз'яснив, в яких випадках встановлюються лічильники води за новими 
технічними умовами - безоплатно, в зв’язку з переобладнанням тощо.

По п’ятому питанню.
Про обмеження доступу до недобудови, що розташована впритул до житлового 

будинку № 67-6 м-на Лазурний м. Покровськ



Доповідь: Лисенко Д.О., Нестеренко О. (представник ГО «Солідарна Молодь»).
Недобудова житлового будинку, розташованого впритул до буд. 67-6 на м-ні 

Лазурний в м. Покровськ.
Недобудова не охороняється. Вільний доступ до всіх приміщень, в тому числі і 

підвальних. Підвальні приміщення стали стихійним сміттєзвалищем, що є небезпечним 
антисанітарним середовищем. Запропоновано встановити власника будови та вжити 
відповідних заходів примусу до виконання останнім умов будування та охорони об’єкту, 
ліквідування стихійного сміттєзвалища. В разі відсутності власника будови на запобігання 
шкідливих наслідків для населення за рахунок місцевого бюджету огородити дану 
недобудову. Представниками Громадської Ради та ГО «Солідарна Молодь» були 
проведені роботи з заміру та обрахування фінансово-матеріального кошторису, 
необхідного для обмеження доступу до вищенаведеної недобудови, згідно якого 
необхідно закласти цеглою 97,68 м2 (округлімо до 100м2), сумарна площа вікон, дверних 
прийомів та підвальних ходів.

Для цегляної кладки площею 100м2 необхідно 6 075 цеглин (ринкова ціна БУ 
складає 4.80 грн за 1 шт., всього необхідно 29 165 грн), 100 кг цементу марки 500 (20 
мішків по 50 кг, ринкова ціна складає 140 грн за 1шт, всього необхідно 2 800 грн) та З 
тони піску (ринкова ціна 150 грн за тону, 3 тони мінімальний об’єм для замовлення). 
Послуги доставки матеріалів коштують 600 грн ( 300 грн доставка цегли і 300 грн 
доставка піску)

Запропоновано:
1. Підтримати звернення ГО «Солідарна Молодь» щодо обмеження доступу до 
недобудови (що розташована в притул до житлового будинку №67бна м-ні 
Лазурному м. Покровська.).
2. Рекомендувати Покровському міському Голові
2.1 Визначити відповідальну особу з числа балансоутримувачів.
2.2 Вжити заходів обмеження доступу до недобудови (що розташована в притул до 
житлового будинку №62Б).
2.3 Виділити кошти для усунення даного недоліку або доручити 
балансоутримувачу виконати обсяг робіт за свій рахунок.
2.4 Надати відповідь за результатами виконаної роботи.
3. Доручити КУ Покровський координаційний комітет самоорганізації населення 
(Ухова М.О.) та КП «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради 
(Антипенко О.В.) здійснити обстеження недобудов на території громади з метою 
обмеження доступу сторонніх осіб та дотримання Правил благоустрою.

Голосували: За-21 (одноголосно)
Проти- 0
Утримались-0

Постановили:
1. Підтримати звернення ГО «Солідарна Молодь» щодо обмеження доступу до 
недобудови (що розташована в притул до житлового будинку №676 на м-ні 
Лазурному м. Покровська.).
2. Рекомендувати покровському міському Голові
2.1 Визначити відповідальну особу з числа балансоутримувачів.
2.2 Вжити заходів обмеження доступу до недобудови (що розташована в притул до 
житлового будинку №62Б).
2.3 Виділити кошти для усунення даного недоліку або доручити 
балансоутримувачу виконати обсяг робіт за свій рахунок.
2.4 Надати відповідь за результатами виконаної роботи.



3.Доручити КУ Покровський координаційний комітет самоорганізації населення 
(Ухова М.О.) та КП «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради 
(Антипенко О.В.) здійснити обстеження недобудов на території громади з метою 
обмеження доступу сторонніх осіб та дотримання Правил благоустрою.

б.Різне.
Виступили:
1. Поліщук В.І.: з питань коштів, виділених на боротьбу з пандемією.
2. Чечоткін В.М.: з питань необгрунтованої відмови фермерам в оренді землі. 

Запропонував підготувати відповідні методичні рекомендації депутатам міської радиз 
роз'ясненням земельного законодавства.

Голосували: За-21 (одноголосно)
Проти- 0
Утримались-0

Постановили: підготувати та направити депутатам міської ради методичні 
рекомендації з роз’ясненням земельного законодавства стосовно продовження оренди 
землі.

3. Харченко В.В. подав заяву про складання повноважень голови комітету через 
сімейні обставини.

Голосували: прийняти заяву Харченка В.В. про складання повноважень голови 
комітету.

Голосували: За-21 (одноголосно)
Проти- 0
Утримались-0

Постановили:задовільнити заяву Харченка В.В. про складання повноважень голови 
комітетуз питань містобудування, архітектури, транспорту, земельних відносин, житлово 
комунальних господарств, комунальної власності, благоустрою та інженерної 
інфраструктури.

Кірсанов М.І.: запропонував на посаду голови комітету з питань містобудування, 
архітектури, транспорту, земельних відносин, житлово комунальних господарств, 
комунальної власності, благоустрою та інженерної інфраструктури Громадської ради при 
Покровській міській раді призначити заступника голови цього комітету Шевченко О.В.

ЗапропонованошризначитиШевченко О.В. на посаду голови відповідного комітету
Голосували: За-21 (одноголосно)

Проти- 0
Утримались-0

Постановили: призначити на посаду голови комітету з питань містобудування, 
архітектури, транспорту, земельних відносин, житлово комунальних господарств, 
комунальної власності, благоустрою та інженерної інфраструктури Громадської ради при 
Покровській міській раді Шевченко Олену Вахтангівну.

Голова Громадської ради

Відповідальний секретар 
Громадської ради ’


