
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 16.06.2021  № 764 

м. Краматорськ 

 
 

Про внесення змін до складу 
адміністративної комісії при 
виконавчому комітеті Краматорської 
міської ради, затвердженого рішенням 
виконкому міської ради від 16.12.2020 

№ 1171 

 

 

З метою всебічного та своєчасного розгляду справ про адміністративні 
правопорушення, відповідно до ст. 215, 218 ч. 1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (далі - КУпАП), Положення про адміністративні комісії Української РСР, 
затвердженого Указом Президії Верховної Ради УРСР від 09.03.1988 № 5540 – XI, у зв’язку з 
кадровими змінами в структурних підрозділах міської ради, керуючись пп. 4 п. б ч. 1 ст. 38 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  
 

1. Внести зміни до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Краматорської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 16.12.2020      

№ 1171 «Про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті Краматорської 
міської ради та затвердження її складу», виклавши його в новій редакції (додається). 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
Краматорської міської ради від 03.03.2021 № 281 «Про внесення змін до складу 
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Краматорської міської ради, 
затвердженого рішенням виконкому міської ради від 16.12.2020 № 1171». 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом повноважень. 

 

 

 

Міський голова О.В. Гончаренко 



 

 

 

Додаток 

до рішення виконкому міської ради 

16.06.2021 № 764 

 

 

СКЛАД  

адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Краматорської міської ради 

 

Радченко 

Валерій Васильович 

 

- заступник міського голови, голова комісії 

Ворощук 

Ольга Ігорівна 

 

- начальник юридичного відділу, заступник голови комісії 

Берегова 
Ірина Вікторівна 

 

- головний спеціаліст юридичного відділу, заступник голови 
комісії 

Лавроненко 

Максим Петрович 

- відповідальний секретар адміністративної комісії 

 

Члени комісії: 
 

Богачова 

Ірина Леонідівна 

 

- головний спеціаліст відділу споживчого ринку, 
підприємництва та регуляторної політики 

 

Волосова 

Яна Сергіївна 

 

- головний спеціаліст відділу споживчого ринку, 
підприємництва та регуляторної політики 

Мазілкіна 

Олеся Володимирівна 

 

- головний спеціаліст відділу з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами 

 

Новаковська 

Наталія Олексіївна 

 

- головний спеціаліст сектору внутрішньої політики 

Поляков 

Сергій Семенович 

 

- заступник начальника управління, інспектор праці управління 
праці та соціального захисту населення Краматорської міської 
ради 

 

Тарасевич 

Олена Сергіївна 

- начальник відділу споживчого ринку, підприємництва та 
регуляторної політики 

 

 

Керуючий справами І.О. Славинська 

 

 

 

Відповідальний секретар 

адміністративної комісії М.П. Лавроненко 


