
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14 серпня  2018 року                            м. Біла Церква                                         № 355 

 

 

Про внесення змін  в додаток 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської  

ради від 11 жовтня 2016 р. № 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 органа» шляхом викладення його в новій редакції 

 

 

 Розглянувши подання відділу транспорту  та зв’язку міської ради, відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 7 Закону України «Про 

автомобільний транспорт»,  постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року 

№ 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

 1. Внести зміни 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 міських  автобусних маршрутах загального 

користування та з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для 

здійснення функцій робочого органа» шляхом викладення його в новій редакції (додається). 

           2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради 

від 10 січня 2018 р. №14  «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 міських автобусних 

маршрутах загального користування та з визначення на конкурсних засадах підприємства 

(організації) для здійснення функцій робочого органа» шляхом викладення його в новій 

редакції». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Поляруша О.О. 

 

 

Міський голова                                                                                      Г. Дикий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Додаток  
до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 14 серпня   2018 р. № 355 

 

Склад конкурсного комітету 

з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних 

маршрутах загального користування та з визначення на конкурсних засадах 

підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органа 

 

Дикий  

Геннадій  Анатолійович 

- голова конкурсного комітету,  міський голова;  

  

Поляруш  

Олександр Олексійович 

 

- заступник голови конкурсного комітету, заступник міського 

голови; 

 

Шевченко 

Олена  Сергіївна 

- секретар конкурсного комітету, начальник відділу 

транспорту та зв’язку  міської ради; 

 

Члени конкурсного комітету: 

 

Гаган  

Микола Петрович 

- голова Білоцерківської міської  громадської організації 

«Інвалідів, ветеранів Чорнобиля» (за згодою); 

Даценко  

Юрій Володимирович 

- віце-президент федерації спортивних видів боротьби м. Біла 

Церква, член громадського формування «Щит»   (за згодою);  

 

Коноплястий  

Максим Ігорович 

-член громадської організації «Асоціація учасників бойових 

дій та учасників АТО » (за згодою); 

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); 

 

Погасій  

Олексій Олегович 

- заступник директора департаменту – начальник дорожнього  

управління департаменту  житлово-комунального 

господарства   міської ради;          

                                                                                                                

Поздняков 

Денис Вадимович 

-заступник начальника відділу надання адміністративних 

послуг Київського міжрегіонального управління 

Укртрансбезпеки (за згодою); 

 

Постівий  

Сергій Олександрович 

- керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 

Скотарь  

Юлія  Василівна 

- член громадської організації  «Зміни Білу Церкву»  (за 

згодою); 

Січко 

Володимир Леонідович 

- провідний консультант – адміністратор територіального 

сервісного центру 3242 (за згодою); 
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Тютюнник  

Іван Федорович 

- голова Коаліції громадських організацій  міста Біла Церква 

«Громадська довіра» (за згодою); 

 

Чаус   

Іван Володимирович 

- виконавчий директор Білоцерківської міської організації 

роботодавців (за згодою); 

Штефан 

Анатолій  Валерійович 

- член Асоціації  учасників АТО (за згодою). 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради          С. Постівий 

 

 

 

 

 

 

 

 


