
 
 

УКРАЇНА                                      

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

від 26.09.2019 №7/69-23 
                               м.Покровськ 

 

 

Про  затвердження нового складу 

адміністративної комісії  

при виконавчому комітеті міської ради 

 

 

  

У зв’язку з кадровими змінами, згідно  статей  26, 59, 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити новий склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Покровської міської ради (Додаток 1) 

     2. Рішення міської ради від  20.04.2016 № 7/9-16 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 2.12.2015 № 7/2-15 «Про затвердження Положення та нового 

складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради вважати 

таким, що втратило чинність 

   

 

В.п. міського голови          І.Сущенко 



Додаток № 1  

до рішення міської ради  

від 26.09.2019 №7/69-23 

 
СКЛАД 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті  Покровської міської ради 

 

 

Кірієнко                   -   заступник Покровського міського голови, 

Вячеслав Олександрович  голова  комісії  

 

Петлюченко     - інспектор з благоустрою відділу з благоустрою 

Сергій  Павлович                         міста житлово-комунального відділу  

Покровської міської ради, 

заступник голови комісії    

      

Волинець    - начальник відділу з благоустрою міста ЖКВ 

Олена Володимирівна Покровської міської ради,  

відповідальний секретар комісії 

 

 Члени комісії: 

Білицька    - член громадської організації жінок  

Олена Валентинівна    м. Покровська 

 

Гергуленко     - головний спеціаліст служби у справах дітей 

Наталія Олександрівна   Покровської міської ради 

 

Жмутська     - член громади (за згодою) 

Наталія Павлівна      

 

Зінченко                                         -             спеціаліст 1 категорії відділу з організаційної   

Ольга Семенівна  роботи Покровської міської ради 

 

Іщенко     - юрисконсульт, головний спеціаліст  

Антоніна Олегівна  юридичного відділу Покровської міської ради 

 

Козинець     - директор ТОВ «Гріко» лтд  

Григорій Миколайович   (за згодою) 

 

     

Черв'яковська    - директор Комунального початкового  

Людмила Григорівна  спеціалізованого мистецького навчального  

закладу Покровської  музичної школи  

ім. Леонтовича 

 

Лисенко  -          голова ГО Патріоти Українського Донбасу 

Дмитро Олександрович                              (за згодою)                        
 

 

Секретар міської ради       І. Сущенко 

 



АРКУШ 

погодження до проекту рішення  

міської ради 

    АРКУШ 

 

Про  затвердження нового складу 

адміністративної комісії  

при виконавчому комітеті міської ради 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ    Житлово-комунальним відділом   

 

 

Секретар адміністративної комісії     О.Волинець 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови      В.Кірієнко 

 

 

 

Начальник 

юридичного відділу міської ради     О.Смаль 

 

Начальник відділу з організаційної роботи  

міської ради         Ж.Крамарова 

 

Голова постійної комісії 

з питань правового захисту населення, 

законності, правопорядку, свободи слова 

та депутатської етики       К.Неголюк  

 

 

 
Секретар міської ради     І.Сущенко  

         

 

 

 

 

 

 

 
 

  



                                                                                           

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради   

 

 

Про  затвердження нового складу 

адміністративної комісії  

при виконавчому комітеті міської ради 

 

 

  

 Завданнями адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні 

правопорушення, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання 

законів України, чесного ставлення до державного і громадського обов’язку, поваги 

до прав, честі й гідності громадян, а також запобігання вчиненню нових 

правопорушень, як самими правопорушниками, так і іншими особами.  

В зв’язку з кадровими змінами, що відбулися,  виникла необхідність у внесенні 

змін до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради та 

його затвердженні, для виконання повноважень, покладених на адміністративну 

комісію, в повному обсязі та згідно чинного законодавства. 

Вважаємо за необхідне затвердити новий склад адміністративної комісії. 

 

 

Секретар адміністративної 

комісії       О.Волинець 

       

 

 
 

 
 

 

 


