
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 квітня 2021 року м. Біла Церква № 267

Про створення комісії для здійснення
обстеження доріг та дорожніх об’єктів

Розглянувши пояснювальну записку відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської
міської ради, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про автомобільний транспорт», пункту 2.11 Порядку організації перевезень
пасажирів та багажу автомобільним транспортом, затвердженого наказом Міністерства
інфраструктури України від 15 липня 2013 року № 480, рішення виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради від 13 лютого 2018 року № 77 «Про затвердження мережі
автобусних маршрутів загального користування Білоцерківської міської територіальної
громади» (зі змінами), з метою забезпечення організації пасажирських перевезень на
автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної
громади, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1.Створити комісію для здійснення  обстеження  доріг та дорожніх об’єктів згідно
додатку.

2. Комісії для здійснення  обстеження  доріг та дорожніх об’єктів забезпечити
виконання заходів, передбачених Порядком організації перевезень пасажирів та багажу
автомобільним транспортом, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від
15 липня 2013 року № 480.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з
розподілом обов’язків

Міський голова Геннадій ДИКИЙ



Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 27.04.2021 р. № 267

Склад комісії
для здійснення  обстеження  доріг та дорожніх об’єктів

Руденко
Руслан Анатолійович

- голова комісії, заступник міського голови;

Гошко
Людмила Іванівна

- секретар комісії, головний спеціаліст відділу транспорту
та зв’язку Білоцерківської міської ради.

Члени комісії:
Аляб’єв
Андрій Іванович

-начальник відділу безпеки дорожнього руху Товариства з
обмеженою відповідальністю «Білоцерківський автобусний
парк» (за згодою);

Бобко
Ігор Анатолійович

- начальник відділу надання адміністративних послуг в
Київській області північного міжрегіонального управління
Укртрансбезпеки (за згодою);

Висоцька Тамара
Миколаївна

-головний спеціаліст відділу пасажирського транспорту
управління пасажирських перевезень Київської обласної
державної адміністрації (за згодою);

Двірник
Сергій Миколайович

-директор Товариства з обмеженою відповідальністю
«Транссіті» (за згодою);

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);

Ковадло
Павло Валентинович

-провідний інженер відділу якості, технічного контролю та
нових технологій Служби автомобільних  доріг  у  Київській
області (за згодою);

Коваленко
Сергій Вікторович

- начальник відділу утримання  дорожнього господарства
департаменту житлово-комунального господарства
Білоцерківської міської ради.

Керуючий справами виконавчого комітету
міської ради                                                                          Анна ОЛІЙНИК


