
 
 

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
        від «___»___________2018 року             №________ 

 
м.Переяслав-Хмельницький 

Про затвердження  складу тимчасової комісії   

по здійсненню огляду вулично-дорожньої мережі, 

автомобільних доріг загального користування 

     На виконання листа Управління патрульної поліції у м. Борисполі 

Департаменту патрульної поліції  Національної поліції України від 
10.04.2018 №3469/41/31/01-2018, з метою визначення стану 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 
користування, вулиць міста після закінчення зимового сезону та належної 
підготовки їх до літнього періоду експлуатації , відповідно  Законів 

України «Про дорожній рух» та «Про автомобільні дороги», керуючись 
пунктом 20 частини 4  статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1.Затвердити склад тимчасової комісії по здійсненню огляду вулично-

дорожньої мережі, автомобільних доріг загального користування. 

2. Комісії в термін до 11.05.2018 здійснити комісійне обстеження вулично-
дорожньої мережі, автомобільних доріг загального користування, 

визначитися з необхідними обсягами ремонтних робіт та заходами з 
ліквідації недоліків в експлуатаційному утриманні вулично-дорожньої 

мережі в межах видатків, визначених на поточний рік, а також зафіксувати 

стан покриття проїзної частини та скласти акт обстеження.  

3. Відділу інформації та комп’ютерного забезпечення виконкому міської 
ради розмістити на сайті міста результати проведених обстежень. 

4.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

Міський голова                                                                      Т.В.Костін 

 

                Карнаух Г.М.                                                                              Медведенко Н.І. 

                Біліченко В.Я.                                                                            Брень В.П. 
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Додаток до розпорядження  

від __________ № _______  

Склад 
тимчасової комісії по здійсненню огляду 

вулично-дорожньої мережі, 

автомобільних доріг загального користування 
 

Карнаух Григорій Миколайович - перший заступник  міського голови,голова 

комісії; 
Вітківський Олександр Олегович -  начальник відділу капітального будівництва 

та ЖКГ управління капітального 

будівництва та житлово-комунального 
господарства, архітектури та 

містобудування, земельних відносин та 
державного архітектурно-будівельного 

контролю, секретар комісії; 

Члени комісії: 

Бут Сергій Васильович           - начальник КП Переяслав-Хмельницьке 

виробниче управління комунального 
господарства (за згодою); 

Жабенко Олександр Антонович       - інспектор відділу безпеки дорожнього 
руху Управління патрульної поліції у м. 

Борисполі Департаменту патрульної 
поліції  Національної поліції України, 

лейтенант поліції (за згодою); 
 
Легкодух Олександр Васильович       - майстер цеху «Благоустрій» КП 

Переяслав-Хмельницьке виробниче 

управління комунального господарства 
(за згодою); 

 

Ратошнюк Дмитро Олександрович- старший інспектор відділу безпеки 
дорожнього руху Управління патрульної 

поліції у м. Борисполі Департаменту 
патрульної поліції  Національної поліції  

України, лейтенант поліції (за згодою); 
 

Черненький Микола Іванович  -       майстер енергомережі вуличного освітлення 
КП Переяслав-Хмельницьке виробниче 

управління комунального господарства 
(за згодою). 

 
Перший заступник міського голови                                            Г.М. Карнаух 
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