
 
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

  
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я №497  

 
Від 28 листопада  2018 року                                                             місто Обухів 
 
 
Про  створення  комісії з розгляду питання  щодо впорядкування 
пасажирських перевезень на приміських маршрутах Обухів-Київ 
 

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи, враховуючи  
електронні петиції  мешканців міста Обухова від 26.10.2018 року № 31 та від 
26.11.2018 № 32 щодо підвищення ТОВ «Обухівтранс»  вартості проїду, 
впорядкування пасажирських перевезень на маршрутах Обухів-Київ та 
створення комунального автобусного парку, з  метою вивчення проблемних 
питань та шляхів їх вирішення    
 
     1. Створити  комісію з розгляду питання  щодо впорядкування 
пасажирських перевезень на приміських маршрутах Обухів-Київ (надалі -  
Комісія) у  складі,  згідно з додатком. 
           2. Комісії :  
2.1. визначити перелік зауважень та пропозицій мешканців міста ТОВ 
«Обухівтранс» щодо перевезення пасажирів на приміських маршрутах 
Обухів-Київ; 
2.2. вивчити питання економічної обгрунтованості підвищення ТОВ 
«Обухівтранс»  вартості проїду,  та структуру тарифу; 
2.3.  вивчити умови, можливість  та доцільність створення Обухівською 
міською радою комунального підприємства з надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту; 
2.4. надати висновки та пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та 
шляхів впорядкування пасажирських перевезень ТОВ «Обухівтранс»  на 
маршрутах Обухів-Київ. 

 
       3. Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за собою. 
 
Міський голова                (підпис)    О.М.Левченко 
 
Шевченко Л.М. 



Додаток  
до розпорядження міського голови  
від  28 листопада  2018 року  №497          

    
Склад  

комісії з розгляду питання  щодо впорядкування пасажирських 
перевезень на приміських маршрутах Обухів-Київ 
Клочко Сергій 
Миколайович 
 

- Секретар Обухівської міської ради ; 

                                   Члени комісії: 
Пушенко Наталія 
Володимирівна 

-  начальник юридичного відділу  
виконавчого комітету Обухівської 
міської ради; 

Шевченко Людмила 
Миколаївна   

-  начальник  відділу  житлово  -
комунального господарства та 
транспорту виконавчого комітету 
Обухівської міської ради; 

Даншина Ірина 
Віталіївна 

-  начальник відділу торгівлі, побутового 
обслуговування і захисту прав 
споживачів; 

Циганок Ніна Антонівна -  Начальник управління соціального 
захисту населення виконавчого 
комітету Обухівської міської ради 

Геращенко Володимир 
Миколайович 

-  депутат Обухівської міської ради (за 
згодою); 

Яцун Богдан Іванович -  депутат Обухівської міської ради (за 
згодою); 

Мількевич Олександр 
Святославович 

-  депутат Обухівської міської ради (за 
згодою); 

Деревянко Анна 
Василівна 

-  депутат Обухівської міської ради (за 
згодою); 

Іщенко Вікторія 
Вікторівна 

-  депутат Обухівської міської ради (за 
згодою); 

Кіянченко Анатолій 
Михайлович 

-  депутат Обухівської міської ради (за 
згодою); 

Литовченко Петро 
Володимирович 

-  депутат Обухівської міської ради (за 
згодою); 

Сатко Олександр 
Васильович 

-  депутат Обухівської міської ради (за 
згодою); 

Лукяненко Олександр 
Іванович 

-  депутат Обухівської міської ради, 
директор ТОВ «Обухівтранс» (за 
згодою); 

Воробець Валерій 
Іванович 

-  депутат Обухівської міської ради (за 
згодою); 



Дуля Олександр 
Олексійович 

-  член виконавчого комітету 
Обухівської міської ради (за згодою); 

Красногурський Сергій 
Владиславович 

-  член виконавчого комітету 
Обухівської міської ради (за згодою); 
 

Шурман Кирило 
Іванович 

-  житель міста Обухова (за згодою); 
 
 

Ленда Юрій Вікторович  житель міста Обухова (за згодою); 
 

Котелевський Юрій 
Петрович 

 житель міста Обухова (за згодою); 
 

Луценко Валерій 
Іванович 

-  голова Обухівської міськрайонної 
організації Української спілки 
ветеранів Авганістану (воїнів 
інтернаціоналістів) (за згодою); 

Трач Михайло 
Миколайович 

-  голова правління громадської 
організації «Асоціація розвитку 
Обухівщини» (за згодою); 

   
Заступник міського голови,    
керуючий справами виконавчого комітету     (підпис) В.І.Рогоза  
 
       


