
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
28.10.2019     Ужгород                                 № 457
      
 

Про робочу групу 
 

 

 Відповідно до статті 42, частини 8 статті 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Закону України „Про автомобільний транспорт”, 

постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування” від 03 грудня 2008 року № 1081, рішень виконкому 25.09.2019 

№ 334 „Про організацію перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування № 24 „мкрн. „Дравці” - УжНУ” (через 

вокзали, „Новий район”)”, 25.09.2019 № 336 “Про визначення переможців 

конкурсу з перевезення пасажирів на міських авторбусних маршрутах 

загального користування”, з метою належної організації проведення конкурсу із 

визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах 

загального користування: 

 1. Утворити робочу групу згідно з додатком. 

 2. Здійснити відкриття конвертів (пакетів) з позначкою „№ 1”, що містять 

документи для участі в конкурсі. 

 3. Скласти список перевізників-претендентів на участь у конкурсі з 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування для підготовки запитів щодо перевірки достовірності даних, 

викладених перевізниками-претендентами в анкеті та документах на конкурс. 

 4. Здійснити  перевірку  документів,  поданих  перевізниками-

претендентами на конкурс, щодо їх належного оформлення. 

 5. Визначити конкурсний комітет із визначення автомобільних 

перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування 

уповноваженим із виконання функцій організатора, що передбачено пунктом 12 

Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування. 

 6. Робочій групі скласти відповідний протокол. 

 7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

25.07.2019  № 313 „Про склад робочої групи”. 

 8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови І. Фартушка. 

 
Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 



              Додаток  

                                                                             до розпорядження міського голови 

             28.10.2019 № 457 

 

 

С К Л А Д 

  робочої групи 

 

 

Фартушок Ігор Іванович 

 

- заступник міського голови, голова 

робочої групи 

 

Бобик Петро Іванович - начальник відділу транспорту, 

державних закупівель та зв’язку, 

заступник голови робочої групи  

 

Драшкоці Георгій Адальбертович -  головний    спеціаліст    відділу 

транспорту, державних закупівель та 

зв’язку, секретар робочої групи 

 

 

Члени робочої групи: 

 

Козик Тетяна Юріївна - головний спеціаліст відділу 

транспорту, державних закупівель та 

зв’язку 

 

Турецька Яна Павлівна - головний спеціаліст відділу правової 

експертизи документів управління 

правового забезпечення 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому         Олена МАКАРА 

 

                                                                                                                                             

            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


