
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від _23.04.2021___№___177рг_ 

м. Покровськ 

 

Про створення комісії з весняного комісійного  

обстеження утримання автомобільних доріг 

загального користування, вулиць населених  

пунктів та залізничних переїздів м. Покровськ  

та приєднаних територій 

 

  

 

 З метою забезпечення безпеки дорожнього руху, захисту життя та створення 

безпечних умов життєдіяльності громадян міста, було враховано лист Управління 

патрульної поліції в Донецькій області Батальйон патрульної поліції в містах Краматорськ 

та Слов’янськ від 06.04.2021 № 2410/41/37/1/01-2021, щодо визначення стану 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць 

населених пунктів та залізничних переїздів після закінчення зимового сезону і належної 

підготовки їх до літнього періоду експлуатації керуючись статтями 42,59,73 Закону 

України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування», Закону України від 5 

квітня 2001 року № 2344-ІІІ «Про автомобільний транспорт» (зі змінами), Закону України 

від 30 червня 1993 року № 3353-ХІІ «Про дорожній рух»,  

 

 

1. Створити комісію з весняного комісійного обстеження утримання автомобільних 

доріг загального користування, вулиць населених пунктів та залізничних переїздів м. 

Покровськ та приєднаних територій (додається) 

2. Комісії провести обстеження стану експлуатаційного утримання автомобільних 

доріг загального користування, вулиць населених пунктів та залізничних переїздів м. 

Покровськ та приєднаних територій до 30.04.2021. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів влади  Зінченко А. 

 

 

 

В.о. міського голови                                                                                               Н. Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                   Додаток 

                                                                                                   до розпорядження 

                                                                                                   міського голови 

                                                                                                   від _23.04.2021___№___177рг_ 

 

 

Склад 

комісії з весняного комісійного обстеження утримання автомобільних доріг загального 

користування, вулиць населених пунктів та залізничних переїздів м. Покровськ та 

приєднаних територій 

 

Федоров                                           -                  заступник міського голови з питань        

Сергій Володимирович                                     діяльності виконавчих органів влади, 

                                                                             голова комісії 

 

Зінченко                                           -                  заступник міського голови з питань               

Анатолій Миколайович                                     діяльності виконавчих органів влади, 

                                                                              співголова комісії 

 

Візенков                                           -                  начальник житлово –комунального 

Дмитро Валерійович                                          відділу міської ради, заступник голови   

                                                                              комісії 

 

Назаров                                             -                  начальник  КП «Управління міського    

Олексій Олегович                                               господарства», секретар комісії 

 

 

 

Члени комісії: 

 

Остапчук                                            - 

Юлія Сергіївна                                           

начальник відділу транспорту міської 

ради  

  

Павліщева  - 

Тетяна Олександрівна 

головний спеціаліст відділу координації     

робіт  комунальних підприємств  

житлово- комунального відділу міської 

ради 

 

  

Свірщ                                                   - 

Сергій Юрійович                               

директор КП «Покровськавто»  

  

 

Коваленко  - 

Геннадій Андрійович                       

 

старший інспектор                                                                                 

відділення безпеки дорожнього руху БПП  

в м. Краматорськ та Слов'янськ 

управління патрульної поліції в 

Донецькій області Департаменту 

патрульної поліції (за згодою) 

  

  

 

Керуючий справами виконкому ради                                                  А. Жук     


