
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

______________2019 року            м. Шепетівка                                           № ____  

 

 

 

Про затвердження  складу конкурсного  

комітету по визначенню перевізників  

пасажирів  на регулярних маршрутах  

загального користування  м.Шепетівки 

 

 

             На виконання   ст. 44 Закону України “Про автомобільний  транспорт”  відповідно 

до  постанови   Кабінету Міністрів України   від 3.12.2008 р. № 1081  „ Про затвердження  

Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування “ із змінами , Положення про конкурсний комітет по визначенню 

перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування м.Шепетівки, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 17.02.2012  №   24 ,  керуючись ст. 30 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконком  міської ради   

 

В И Р І Ш И В : 

 

       1.   Затвердити склад  конкурсного комітету по визначенню перевізників пасажирів  

            на регулярних автобусних   маршрутах загального користування по м.Шепетівка  в  

            новій редакції , згідно  додатку. 

 

2. Рішення  виконкому від  22.03.2018 року  № 77  вважати таким, що втратило 

чинність. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  першого  заступника міського 

голови   Вихівського В.Б. 

 

 

 

Міський голова                                                                                               М.І. Полодюк .      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Додаток 

до рішення  виконкому 

            № ____ від  ______2019 р. 

СКЛАД  

конкурсного комітету по визначенню перевізників пасажирів  

на регулярних міських автобусних маршрутах загального користування 

 

1. Вихівський Володимир Броніславович – голова  конкурсного комітету, перший   

                                                                  заступник   міського голови; 

 

2.   Гринь Олександр  Михайлович  - заступник голови конкурсного комітету,   

                                                          економіки управління економічного розвитку; 

 

3.  Колеснік  Олена Іллівна         -   секретар конкурсного комітету,  завідувач сектору  

                                                                  економіки управління економічного розвитку; 

 

      4.  Бабась Ганна Іванівна    -   начальник  юридичного відділу  міськвиконкому; 

 

      5.   Поліщук Роман Володимирович   -  начальник патрульної поліції  Шепетівського   

                                                                       ВП ГУНП в Хмельницькій області  ( за згодою); 

                                                                  

6. Дзюба Віталій Петрович  –    начальник  управління  Укртрансбезпеки у  

                                                             Хмельницькій області   (за згодою); 

 

7. Крохмальний Сергій             –   завідувач сектору технічного контролю та  

      Володимирович                     перевезення небезпечних вантажів транспортними  

                                                       засобами регіонального сервісного центру МВС в  

                                                       Хмельницькій області ; 

  

      8.   Окорський  Валерій Миколайович – голова  Шепетівської спілки ветеранів  

                                                                    Афганістану ( за згодою); 

 

      9.   Герасименко Олег  Ігорович          -   голова ради ветеранів ( за згодою) 

 

     10.  Чайка Микола Григорович   -  голова Шепетівської міської громадської організації  

                                                                 «Союз Чорнобиль Україна « (  за згодою) 

 

      11.  Калугін Максим Анатолійович    -    представник відокремленого підрозділу  

                                                                       громадської організації „Хмельниччина.  

                                                                       Самооборона і контроль”  ( за згодою); 

    

12. Поліщук  Віктор Сергійович  -  голова  Шепетівської  міської  організації   

                                                            “Асоціація “Співдружність”( за згодою); 

 

13. Скорінова  Оксана Сергіївна – член громадської організації «Шепетівська спілка  

                                                                 підприємців»( за згодою); 

 

       14. Наумець Людмила   Миколаївна – голова громадської організації «Шепетівська  

                                                                      спілка захисту прав дітей та молоді з  

                                                                      інвалідністю внаслідок інтелектуальних  

                                                                      порушень та інших особливостей розвитку                              

                                                                       «Діти сонця» (за згодою). 

 

    Начальник управління економічного розвитку                                       О.Гринь  

      

Керуючий  справами   виконкому                                                             В.Рачук 


