
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

 

від 20.12.2021_№_633рг 
 м. Покровськ 

 

 

Про створення комісії з обстеження доріг та дорожніх об’єктів перед відкриттям 

міських, приміських автобусних маршрутів загального користування на території 

Покровської міської територіальної громади 

 

 

З метою задоволення потреби населення у перевезеннях міським та приміським 

громадським транспортом, вивчення попиту, визначення рівня забезпечення потреб 

населення послугами пасажирських перевезень та удосконалення маршрутної мережі, 

відповідно до статті 7, 43 Закону України від 5 квітня 2001 року № 2344-ІІІ «Про 

автомобільний транспорт», а також згідно «Порядку організації перевезень пасажирів 

та багажу автомобільним транспортом» затвердженого 15 липня 2013 № 480, Закону 

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».  

 

 

 Створити комісію з обстеження доріг та дорожніх об’єктів перед відкриттям 

міських, приміських автобусних маршрутів на території Покровської міської 

територіальної громади (додається). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 20.12.2021_№_633рг 
 

 

Склад  

комісії з обстеження доріг та дорожніх об’єктів перед відкриттям міських,  

приміських автобусних маршрутів загального користування на території Покровської 

міської територіальної громади 

 

 

Зінченко      заступник міського голови з питань діяльності 

Анатолій Миколайович      виконавчих органів ради,  

      голова комісії 

 

Федотов       в.о начальника відділу транспорту міської ради, 

Миколай Миколайович  секретар комісії 

 

 

Члени комісії: 

  

Візенков   начальник житлово-комунального відділу  

Дмитро Валерійович  міської ради  

 

 

Гаранжа  інспектор відділення безпеки дорожнього 

Олег Олександрович  руху Батальйону патрульної поліції в містах  

 Краматорськ та Слов’янськ Управління патрульної 

 поліції в Донецькій області Департаменту патрульної 

 поліції Національної поліції України (за згодою) 

 

Гайдука           головний спеціаліст відділу експлуатації управління 

Едуард Анатолійович         інфраструктури, розвитку та утримання автомобільних 

           доріг  Департаменту розвитку базових галузей  

                                                                 промисловості (за згодою) 

 

 

Зусмановський начальник КП «Багатогалузевого комунального 

Денис Костянтинович підприємства»  

 

 

Свірщ  директор КП «Покровськавто» Покровської міської  

Сергій Юрійович ради  

 

Шевченко           старший державний інспектор відділу державного 

Іван Сергійович          контролю за безпекою на транспорті Східного 

       міжрегіонального управління Укртрансбезпеки у 

       Донецькій області (за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                                             А. Жук 

 


