
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
від _16.12.2021_ №__580_ 

 м. Покровськ 

 

 

Про затвердження нового складу координаційної ради по транспорту та безпеці 

дорожнього руху на території Покровської міської об’єднаної територіальної громади 

 

 

  У зв’язку з кадровими змінами, відповідно до статті 7 Закону України від 5 квітня 2001 

року № 2344-ІІІ «Про автомобільний транспорт»,  а також згідно з Законом України від 30 

червня 1993 року № 3353 «Про дорожній рух», керуючись статтями 40,59,73 Закону України 

від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити новий склад координаційної ради по транспорту та безпеці дорожнього 

руху Покровської міської об’єднаної територіальної громади (додається). 

2. Рішення виконавчого комітету від 28.04.2021 №180 «Про затвердження нового 

складу  координаційної  ради по транспорту та безпеці дорожнього руху м. Покровськ та 

приєднаних територій» визнати таким, що втратило чинність. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                            Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                       Додаток до листа  

                                                                                       до рішення виконавчого комітету  

                                                                                       міської ради 

                                                                                       від _16.12.2021_ №__580_ 
 

 

 

Склад координаційної ради   

по транспорту та безпеці дорожнього руху на території  

Покровської міської об’єднаної територіальної громади 

 

 

Зінченко                                              Заступник міського голови з питань діяльності 

Анатолій Миколайович                     виконавчих органів ради,  

                                                              голова координаційної ради 

 

Андрійченко                                        Голова постійних комісій з питань  

Сергій Сергійович                              розвитку малого та середнього бізнесу, транспорту  

                                                              та дотримання  законодавства про працю,  

                                                              заступник голови координаційної ради   

 

Федотов                                               В.о начальника відділу транспорту міської ради,     

Миколай Миколайович                      заступник голови координаційної ради 

 

Сліпченко                                            Головний спеціаліст відділу транспорту 

Олександра Леонідівна                      міської ради, секретар координаційної ради 

 

Члени координаційної ради: 

 

Кондрацький                                       Начальник Покровського районого управління 

Юрій Миколайович             поліції в ГУНП в Донецькій області (за згодою) 

 

Коваленко                                           Старший інспектор відділення безпеки дорожнього         

Геннадій Андрійович                         руху Батальйону патрульної поліції в містах               

                                                              Краматорськ та Слов’янськ Управління патрульної                           

                                                              поліції в Донецькій області Департаменту патрульної   

                                                              поліції Національної поліції України (за згодою) 

 

Петлюченко                                       Член громадського формування з охорони  

Сергій Павлович                                громадського порядку «За порядок» 

 

Полтавченко                                       Член громадської ради при виконавчому комітеті  

Людмила Сергіївна                            міської ради, Покровська міськрайонна організація                         

                                                             Товариство Червоного Хреста України (за згодою) 

 

Пишна                                                 Начальник відділу юридичного забезпечення  

Вікторія Григоріївна                          діяльності міської ради та її виконавчих органів                                                                                                                                                                         

 

Свірщ                                                  Директор КП «Покровськавто» Покровської міської  

Сергій Юрійович                               ради  

 

Ситников                                             Член громадської ради при виконавчому комітеті, ГО          



Олександр Олександрович               «Спілка воїнів АТО Покровського  району та міста  

                                                              Покровська Донецької області (за згодою)                          

                                                                 

Фролова                                               Член громадської ради при виконавчому комітеті,  

Наталя Миколаївна                             ГО «ВелоТак» (за згодою)          

 

Челпіха                                                Старший державний інспектор державного 

Олександр Пантелійович                   контролю за безпекою на автотранспорті Східного       

                                                              міжрегіонального управління Укртрансбезпеки у   

                                                              Донецькій області (за згодою) 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                                               А. Жук 


