
 

  
УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

від ___________ № ________ 
                            м. Житомир 

 

 

Про затвердження складу міської 

комісії з безпеки дорожнього руху 

 

 

З метою координації роботи міських підприємств, об’єднань, установ та 

організацій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на вулично-шляховій 

мережі міста та відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законів України «Про дорожній рух», «Про 

автомобільний транспорт», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити склад міської комісії з безпеки дорожнього руху згідно з 

додатком.  

2. Комісії у своїй діяльності керуватись Положенням про міську комісію з 

безпеки дорожнього руху, затвердженим рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 27.07.2006 № 581. 

3. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

міської ради від 21.08.2019 №883 «Про затвердження складу міської комісії з 

безпеки дорожнього руху» та від 15.01.2020 № 24 «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету міської ради від 21.08.2019 №883».  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шевчука О.С.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                            С.І.Сухомлин 
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 Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

___________№_______ 

 

 

С К Л А Д 

міської комісії з безпеки дорожнього руху  
 

1. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

голова комісії; 

2. Начальник управління транспорту і зв’язку міської ради, заступник голови 

комісії; 

3. Головний спеціаліст управління транспорту і зв’язку міської ради, секретар 

комісії; 

4. Представник управління житлового господарства міської ради  

(за згодою); 

5. Представник управління комунального господарства міської ради  

(за згодою); 

6. Представник департаменту містобудування та земельних відносин міської 

ради (за згодою); 

7. Представник управління патрульної поліції в Житомирській області  

(за згодою); 

8. Представник управління Укртрансбезпеки у Житомирській області  

(за згодою); 

9. Представник комунального підприємства «Інспекція з благоустрою  

м. Житомира» міської ради (за згодою); 

10. Представник комунального підприємства «Житомирське трамвайно-

тролейбусне управління» міської ради (за згодою); 

11. Представник КП «Управління автомобільних шляхів» міської ради  

(за згодою); 

12. Представник КП «Електричні мережі зовнішнього освітлення 

«Міськсвітло»» міської ради (за згодою); 

13. Представник асоціації громадських об’єднань «Нова сила» (за згодою); 

14. Представник ГО «Союз споживачів міста Житомира» (за згодою); 

15. Представник ЖОГО «Правовий захист» (за згодою); 

16. Представник ГО «Демократична сокира» (за згодою); 

17. Депутат Житомирської міської ради Ракович О.І (за згодою). 
 

 

Начальник управління  

транспорту і зв’язку міської ради      К.В.Підпокровний 
 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради        О.М.Пашко 


