
!  
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 14 вересня 2017р.                          м. Деражня                                        № 59 

   Про організацію пасажирських 
перевезень в м. Деражня 
  
   Керуючись п.п. 10 п. «а» ч.1 ст 30, ст. 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до ст. 7 Закону України «Про 
автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 
18.02.1997р. №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту», від 03.12.2008 р. № 1081 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування», наказу Міністерства транспорту України 
від 21.01.1998 р. №21 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
22.04.1998 р. за № 257/2697 «Про затвердження Порядку і умов організації 
перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом»,  
міськвиконком  

ВИРІШИВ: 

1. Провести конкурс з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
№1 в порядку встановленому постановою Кабінету Міністрів України  
від 03.12.2008 р. №1081. 

2. Для  розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про 
визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування №1 в м. Деражня 
утворити Конкурсний комітет в складі згідно додатка. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Івахова А. В.. 

Міський голова                                                                             А. М. Ковпак 



    Додаток 
 до рішення виконавчого комітету 
 міської ради від 14 вересня № 59 

СКЛАД 
конкурсного комітету для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття 
рішення про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування в м. Деражні  

Беднарський О. А.                                                   - голова комітету 
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

Сидорук В. А.                                                           – секретар комітету 
секретар міської ради 

Члени комітету 

Данильчук В. М. - начальник відділу економічного розвитку, торгівлі, 
інфраструктури та туризму Деражнянської РДА (за згодою). 
  
Красняк В. І. - старший державний інспектор відділу державного контролю 
та нагляду за безпекою на транспорті (за згодою). 

Давидович Д. В. - заступник начальника Деражнянського відділення поліції 
(за згодою). 

Крохмальний С. В. -  завідувач сектору технічного контролю та перевезення 
небезпечних вантажів транспортними засобами регіонального сервісного 
центру МВС в Хмельницькій області (за згодою). 

Фурман В.Д. - директор ПТНЗ Деражнянського СТК ТСОУ (за згодою). 

Кирилюк М.О. -  директор Летичівського СТК ТСОУ (за згодою). 

Мацьков М.Ф - голова міської організації ветеранів. 

                                                                                           


