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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

 

       травня 2020 року                                м. Деражня                                       №  

 

   Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  

від 16 січня 2019 року № 4 «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», ст.7, 37 

Закону України «Про автомобільний транспорт», відповідно до Порядку відшкодування 

витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2020 

рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.12.2019 року № 68, 

міськвиконком 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 16 січня 2019 року № 4 «Про 

утворення комісії по обстеженню надання послуг пільгового перевезення на міському 

маршруті загального користування автомобільним транспортом на території міста 

Деражня», а саме: 

- пункт 2 викласти в наступній редакції: «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 2020 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради 

від 19.12.2019 року № 68». 

- Додаток 1: «Склад комісії по обстеженню надання послуг пільгового перевезення на 

міському маршруті загального користування автомобільним транспортом на території 

міста Деражня», виклавши у наступній редакції: 

 

Голова комісії Сулін Ігор 

Анатолійович 

Депутат Деражнянської міської ради, 

голова постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства та 

комунальної власності 

Секретар комісії 

 

Косевич Надія 

Василівна 

Спеціаліст І категорії – економіст                 

виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради 

 

Члени комісії 

 

Мацьков Микола 

Феліксович 

Голова Деражнянської районної 

організації ветеранів України 

Сидорчук Олександр Депутат Деражнянської міської ради, член 



Олександрович постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету соціально-економічного 

розвитку 

Карабанов 

Володимир 

Миколайович 

Депутат Деражнянської міської ради, член 

постійної комісії з питань промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг 

Сирота Неоніла 

Адольфівна 

 

Майстер по благоустрою 

 КП «Деражнянська ЖЕК №1» 

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олексія БЕДНАРСЬКОГО. 

 

 

Міський голова                                                                                           Андрій КОВПАК 

 

 

                                                                 

 

Вик. Косевич Н. В. 

 

 

 

 


