
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 09 березня 2021 року м. Біла Церква № 172

Про внесення змін в додаток 1 рішення виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради від 11 жовтня 2016 року № 437 «Про
затвердження складу конкурсного комітету з визначення автомобільних
перевізників на автобусних маршрутах загального користування
Білоцерківської міської  територіальної громади» (зі змінами)

Розглянувши подання відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради,
відповідно до статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт»,
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008
року № 1081 (зі змінами), рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09
лютого 2021 року № 104 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради від 11 жовтня 2016 року № 437 «Про затвердження складу
конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних
маршрутах загального користування та з визначення на конкурсних засадах підприємства
(організації) для здійснення функцій робочого органу», з метою забезпечення організації
пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування та у зв’язку з
кадровими змінами, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Внести зміни в додаток 1 Склад конкурсного комітету з визначення автомобільних
перевізників на автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської
територіальної громади рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11
жовтня 2016 року № 437 «Про затвердження складу конкурсного комітету з визначення
автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування
Білоцерківської міської територіальної громади» (зі змінами), а саме: члена конкурсного
комітету -

Ковбаса
Олексій Сергійович

- - т.в.о. заступника начальника Білоцерківського районного
управління поліції Головного управління Національної
поліції в Київській області (за згодою);

замінити на:

Завалецький
Богдан Валентинович

- начальник відділення безпеки дорожнього руху
Батальйону патрульної поліції в м.Біла Церква Управління
патрульної поліції у Київській області Департаменту
патрульної поліції (за згодою);

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з
розподілом обов’язків.
В.о. міського голови                                                                                Дмитро КИРИШУН


