
  

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 12.09.2019 року № 151 

Про  затвердження  тимчасового
персонального  складу  конкурсного
комітету  по  організації  та  проведенню
конкурсів з перевезення пасажирів

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України № 1081 від 03.12.2008р.
“Про  затвердження  Порядку  проведення  конкурсу  з  перевезення  пасажирів  на
автобусному  маршруті  загального  користування”,  Законом  України  “Про
автомобільний транспорт”,  взявши до уваги пропозиції членів виконавчого комітету,
керуючись  Законом  України  “Про  місцеве  самоврядування”,  з  метою  належного
проведення конкурсу з перевезення пасажирів, виконавчий комітет Збаразької міської
ради 

ВИРІШИВ:

     1. Затвердити тимчасовий персональний склад конкурсного комітету по організації
та проведенню конкурсів з перевезення пасажирів:
1. Напованець Роман Павлович — голова конкурсного комітету (секретар міської
ради Збаразької міської ради Тернопільської області);
2. Левкович  Юрій  Ярославович  —  заступник  голови  конкурсного  комітету
(представник громадської організації «Сокіл Свободи»);
3. Присяжнюк  Олександр  Анатолійович  —  секретар  конкурсного  комітету
(начальник відділу реєстрації та правового забезпечення Збаразької міської ради);
4. Тищук  Віталій Іванович— представник національної поліції;
5. Намака Віктор Григорович - представник Тернопільської обласної громадської
організації  «Спілка  перевізників  пасажирів  та  власників  пасажирських  автобусів
Тернопільщини»;
6. Гураль Ольга Григорівна -  представник Тернопільської громадської організації
«Асоціація перевізників»;
7. Воронцов  Олексій  Ігорович  -  представник  громадської  організації  «Рух
Світанок»;
8. Петровський  Василь  Мирославович  -  представник  Укртрансбезпеки  у
Тернопільській області;
9. Погрібний Володимир Мирославович -  представник сервісного центру МВС в
Тернопільській області;
10. Довгополюк  Ігор  Миколайович  -  представник  Тернопільської  обласної
громадської організації «Всеукраїнська спілка автомобілістів».

    В.о міського голови Збаража                                                              Р.П. Напованець
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ВНУТРІШНІ ВІЗИ

Начальник відділу реєстрації та 
правового забезпечення
12.09.2019р.

________________ Присяжнюк О.А.

Начальник загального відділу
12.09.2019р.

________________ Петрієва А.О.
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