
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 

 
від _____________ № ________ 

м.Покровськ 

 

Про затвердження нового складу 

постійно діючої комісії з питань  

поводження з безхазяйними відходами у  

м.Покровську  

 

       З метою запобігання та зменшення обсягів утворення безхазяйних відходів, 

дотримуючись вимог охорони навколишнього природного середовища і здоров’я  людини, 

керуючись ст.12 Закону України від 05.03.1998 № 187/98-ВР «Про відходи», постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. № 1217 «Про затвердження Порядку 

виявлення та обліку безхазяйних відходів» із змінами, у зв’язку з кадровими змінами, 

керуючись ст. 30, ст.33, ст.59, ст.73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ 

 

 

1. Затвердити новий склад постійно діючої комісії з питань поводження  з  

безхазяйними відходами у м.Покровську (додається). 

 

2. Додаток 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2019 № 502 «Про  

затвердження нового складу постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними 

відходами у м.Покровськ» визнати таким, що втратив чинність. 

 

 

 

 

 

В.п. міського голови                                                                                          І. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Додаток  

                                                                                              до рішення виконкому міської ради 

                                                                                              від ___________________ 

 

СКЛАД 

постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами у  

м.Покровську 

 

Луганський 

Андрій Олександрович                                       заступник міського голови, голова комісії 

 

Юзипович                                                             начальник житлово-комунального відділу, 

Олена Володимирівна                                         заступник голови комісії 

 

Бойко                                                                     контролер-касир дільниці «Санітарна  

Наталія Володимирівна                                      очистка міста» КП «Управління міського 

                                                                               господарства», секретар комісії 

 

Члени комісії 

 

Білецька                                                                головний спеціаліст відділу юридичного 

Тетяна Володимирівна                                        забезпечення діяльності міської ради та її 

                                                                               виконавчих органів 

 

Волинець                                                              начальник відділу з благоустрою міста 

Олена Володимирівна                                         житлово-комунального відділу 

 

Кій                                                                         начальник дільниці «Санітарна очистка 

Юрій Олександрович                                          міста КП «Управління міського  

                                                                               господарства» 

 

Кірсанов 

Михайло Володимирович                                  голова громадської ради (за згодою) 

 

Лященко                                                             головний спеціаліст державного екологічного 

Максим Олександрович                                   нагляду (контролю) природних ресурсів 

                                                                             Західного регіону Донецької області  

                                                                             (за згодою) 

 

Моденко                                                               начальник            КУ               «Покровський  

Алла Юріївна                                                       координаційний комітет самоорганізації 

                                                                              населення» 

 

 

Самсонова                                                            юрист КП «Муніципальна служба  

Олена Афріканівна                                             правопорядку» Покровської міської ради 

 

 

Сапон                                                                   заступник начальника СП Покровського 

Станіслав Олегович                                            ВП ГУНП в Донецькій області, капітан 

                                                                              поліції (за згодою) 

 



Швець                                                                   начальник відділу екології, клімату та  

Ірина Миколаївна                                                енергозбереження 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради                                                                                                         А.Жук 

 


