
БІЛОЦЕРКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Київської області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

05 січня 2018 року м.Біла Церква                              № 03 Р

Про склад робочої групи по  опрацюванню зауважень
та пропозицій до мережі міських  автобусних маршрутів
загального  користування в новій редакції

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою
належного опрацювання зауважень та  пропозицій до схем руху міських автобусних
маршрутів загального користування :

1.Утворити робочу групу по опрацюванню зауважень та пропозицій до мережі міських
автобусних маршрутів загального користування , згідно з додатком.

2.Розпорядження міського голови  від  24 листопада 2016 року № 229 Р  «Про склад
робочої групи  по опрацюванню зауважень та пропозицій  до комплексної схеми
громадського транспорту м. Білої Церкви» вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови
Поляруша О.

Міський голова Г. Дикий



Додаток
до розпорядження міського голови
від 05 січня 2018 р. № 03 Р

СКЛАД
робочої групи по опрацюванню зауважень та пропозицій

до мережі міських  автобусних маршрутів
загального  користування

Поляруш
Олександр Олександрович

- голова робочої групи, заступник міського голови;

Шевченко
Олена Сергіївна

- секретар робочої групи, начальник відділу транспорту
та зв’язку міської  ради;

Члени  комісії:

Вахній
Володимир Васильович

- в.о. начальника Комунального підприємства
Білоцерківської міської  ради «Тролейбусне управління»
(за  згодою);

Захарченко
Петро Антонович

-в.п. начальника управління містобудування  та
архітектури міської ради;

Костюченко
Руслан Анатолійович

-член громадської організації «Біла Церква туристична»
(за згодою);

Парадній
Олександр Юрійович

- заступник начальника відділу поліції - керівник
патрульної поліції Білоцерківського відділу поліції
Головного управління Національної поліції України в
Київській області (за  згодою);

Підпокровний
Костянтин Володимирович

- начальник служби пасажирських перевезень
Комунального підприємства Білоцерківської міської
ради «Тролейбусне управління» (за  згодою);

Погасій
Олексій Олегович

- заступник директора департаменту - начальник
дорожнього управління департаменту житлово-
комунального господарства міської ради;

Скотарь
Юлія Василівна

-член громадської організації «Зміни Білу Церкву» (за
згодою).

Керуючий справами  виконавчого
комітету міської  ради С. Постівий


