
                                                                     !                                                    ПРОЕКТ 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 липня 2018 року                                       м. Деражня                                      №  

  

   Про утворення комісії по обстеженню 
надання послуг пільгового перевезення 
на міському маршруті загального користування  
автомобільним транспортом на території  
міста Деражня  

   Керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
Порядку відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на 
міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території 
міста Деражня на 2018 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 
17.05.2018 року № 46, з метою реалізації прав громадян, які мають право на пільги в 
автомобільному транспорті міського сполучення (за винятком таксі) на території міста 
Деражня за рахунок коштів міського бюджету,  міськвиконком 

ВИРІШИВ: 

1. Утворити комісію по обстеженню надання послуг пільгового перевезення на міському 
маршруті загального користування автомобільним транспортом на території міста 
Деражня та затвердити її склад (додається). 

2. Комісії по обстеженню надання послуг пільгового перевезення на міському маршруті 
загального користування автомобільним транспортом на території міста Деражня 
здійснювати свою діяльність відповідно до вимог Порядку відшкодування витрат за 
пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2018 
рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.05.2018 року № 46. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань    
діяльності виконавчих органів ради Беднарського Олексія Альбіновича. 

Міський голова                                                                                                      А. М. Ковпак 



                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету     
Деражнянської  міської ради   
від 19.07.2018 №  

СКЛАД 
комісії по обстеженню надання послуг пільгового перевезення на міському маршруті 
загального користування автомобільним транспортом на території міста Деражня 

Заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих  
органів ради                                                                                                      О. А. Беднарський  

Голова комісії М а ц ь ко в Микол а 
Феліксович 

Голова міської спілки ветеранів

Секретар комісії Косевич Надія 
Василівна

Спеціаліст І категорі ї – економіст                 
виконавчого комітету Деражнянської міської 
ради

Члени комісії 
Стадник Віталій  
Олександрович 

Юрист КП «Деражнянська ЖЕК №1»

Депутати міської ради 


