
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  
                                                                                       

22 січня  2019 року                           м. Київ                                                      № 18 

 

 

 
Про утворення конкурсного комітету для проведення 25 січня 2019 року 
конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських 
(внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, 
що не виходять за межі території Київської області, та віднесених до 
компетенції Київської обласної державної адміністрації 

 
 

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „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”, 
від 07 лютого 2018 року № 180 „Про внесення змін до Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користуванняˮ, розпорядження голови Київської обласної державної 
адміністрації від 02 жовтня 2018 року № 554 „Про деякі питання організації 
пасажирських перевезеньˮ,  наказу начальника управління інфраструктури 
Київської обласної державної адміністрації від 17 грудня 2018 року № 61-од 
„Про проведення обласного конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та 
приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального 
користування, що не виходять за межі території Київської області”: 

 

Утворити конкурсний комітет для проведення 25 січня 2019 року конкурсу 
з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) 
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 
території Київської області, та віднесених до компетенції Київської обласної 
державної адміністрації, у складі згідно з додатком, як тимчасовий орган для 
розгляду конкурсних пропозицій, участі в обговоренні, розгляді оцінки 
пропозицій за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій 
перевізників - претендентів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) 
автобусних маршрутах та забезпечення прийняття рішення щодо результатів 
конкурсу на таких маршрутах та подачі організатору перевезень пропозиції 
щодо переможців конкурсу. 

 
 
 

Голова адміністрації                              (підпис)                                  О. Терещук 
 

 



 
Додаток 

  

       до розпорядження голови  
 адміністрації 

 
 від 22.02.2019  № 18 

 
 
 

 

       СКЛАД 
 

конкурсного комітету для проведення 25 січня 2019 року  
конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських 

(внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, 
що не виходять за межі території Київської області, та віднесених до 

компетенції Київської обласної державної адміністрації 
 
 
 

Назаренко 
Дмитро Юрійович 

- 
 

заступник голови Київської обласної 
державної адміністрації, голова конкурсного 
комітету  

Пекельний 
Вадим Васильович 

 начальник відділу роботи із зверненнями 
громадян апарату Київської обласної 
державної адміністрації, заступник голови 
конкурсного комітету 
 

Андронов 
Дмитро Костянтинович 

- 
 

начальник відділу пасажирського транспорту 
управління інфраструктури Київської 
обласної державної адміністрації, секретар 
конкурсного комітету (без права голосу) 

 
Члени конкурсного комітету: 

 
Балін 
Володимир Анатолійович 

- 
 

перший віце-президент громадської 
організації „Український транспортний союз” 
(за згодою) 
 

Галата  
Юрій Миколайович 

- 
 

голова Організації професійної спілки 
працівників транспорту в місті Києві  
(за згодою) 
 

Дигас 
Віктор Васильович 

- 
 

представник громадської організації „36 
Сотня Самооборони Майдануˮ (за згодою) 
 

Жорновий 
Анатолій Степанович 

- представник громадського формування з 
охорони громадського порядку і державного 
кордону„Загін територіальної оборони 
„Самооборона Києваˮ (за згодою) 
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Продовження додатка 
 

Завалецький 
Богдан Валентинович 

- 
 

начальник відділу безпеки дорожнього руху у 
Київській області Управління патрульної  
поліції у Київській області Департаменту 
патрульної поліції Національної поліції 
України (за згодою) 
 

Ковальчук 
Микола Михайлович 

- 
 

представник громадської спілки „Федерація 
Громадських Організацій Учасників АТО 
Київщиниˮ (за згодою) 
 

Лущай  
Юрій Володимирович 

- 
 

виконавчий директор Всеукраїнського 
об’єднання організацій роботодавців 
автомобільного транспорту „Укравтотрансˮ 
(за згодою)  

Майбоженко 
Володимир Володимирович 

- 
 

перший заступник голови Київської обласної 
ради VII скликання (за згодою) 
 

Матейчук 
Павло Олегович 

- 
 

завідувач сектору технічного контролю та 
перевезення небезпечних вантажів 
транспортними засобами Регіонального 
сервісного центру Міністерства внутрішніх 
справ України в Київській області  
(за згодою) 
 

Новохацький  
Іван Олександрович 

- 
 

представник Всеукраїнської громадської 
організації „Громадський комітет 
транспортної безпекиˮ (за згодою) 
 

Позняков  
Денис Володимирович 

- 
 

заступник начальника відділу надання 
адміністративних послуг Київського 
міжрегіонального управління 
Укртрансбезпеки (за згодою) 
 

Хмарський 
Сергій Григорович  

- 
 

головний технічний інспектор праці 
Професійної спілки працівників 
автомобільного транспорту та шляхового 
господарства України (за згодою) 
 

Чередніченко 
Юрій Анатолійович 

- 
 

начальник управління інфраструктури 
Київської обласної державної адміністрації  

 
 

Виконуюча обов’язки керівника  

апарату адміністрації                                          (підпис)                      О. Стойко 


	КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
	РОЗПОРЯДЖЕННЯ
	Про утворення конкурсного комітету для проведення 25 січня 2019 року конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області, та...
	СКЛАД
	конкурсного комітету для проведення 25 січня 2019 року
	конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області, та віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації




