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ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

         31.10.2019                       Шостка                                   № 306
   Про утворення конкурсного
комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах 
загального користування, що проходять у межах території Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади














      Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів від 03.12.2008р. №  1081 (зі змінами) « Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» та з метою розвитку транспортного обслуговування населення, удосконалення порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади, виконавчий комітет Шосткинської  міської ради

В И Р І Ш И В :
	
      1.Утворити конкурсний  комітет  з визначення автомобільних перевізників на  автобусних маршрутах  загального користування, що проходять у межах території Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади.
   
     2.Затвердити склад конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах  загального користування, що проходять у межах території Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади  (додаток).
    
    3.Рішення  виконкому від 07.12.2016  № 311 „Про утворення конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Шостка”, рішення  виконкому від 03.02.2017 № 25 «Про внесення змін до рішення виконкому від 07.12.2016 № 311 «Про утворення конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування в 

м.Шостка», рішення  виконкому від 30.05.2017 № 129 «Про внесення змін до рішення виконкому від 07.12.2016 № 311 «Про утворення конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Шостка» вважати такими, що втратили чинність у зв´язку з прийняттям даного рішення.





Міський голова                                                                        Микола  НОГА






































Додаток 
до рішення виконкому
від_____________№_______                                                                                    

Склад
 конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади.

Кравченко О.М.
- керуючий справами виконкому Шосткинської міської ради - голова конкурсного комітету;                                                                                   
Могильний В.В.
- заступник міського голови - заступник голови конкурсного комітету;  
Лисенко В.В.
- головний спеціаліст управління  економіки Шосткинської міської ради - секретар конкурсного комітету;


Члени конкурсного комітету
Скляр А.Г.
- начальник юридичного відділу Шосткинської міської ради;  
Кисіль А.Г
- інспектор з забезпечення дорожнього руху Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській обл. (за згодою);
Співак М.С.
- старший державний інспектор відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Сумській області (за згодою);
Осипенко В.М.
- голова громадської організації «Захисник»(за згодою);
Стахорська Л.І. 
- голова Шосткинського міського товариства захисту прав споживачів (за згодою);
Петров Е.В.
- голова ветеранської організації заводу«Хімреактивів»,
член Шосткинської міської ради ветеранів  (за згодою);
Ананко Д.П.
- заступник голови громадської організації «Патріотичний союз ім.І.М.Кожедуба» (за згодою) ;
Приходько Л.А. 
- голова громадської організації «Товариство Червоного
Хреста України»  (за згодою) ;
Кущ О.В. 
заступник голови громадської організації «Шосткинська міська спілка ветеранів АТО» (за згодою); 
Ткаченко А.В.
начальник територіального сервісного центру № 5945 регіонального сервісного центру МВС в Сумській області (за згодою);
Червоний Є.Г.
голова громадської організації Шосткинської міської ради ветеранів (за згодою).


Керуючий справами виконкому                                             Олена КРАВЧЕНКО

