
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації
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Про внесення змін до розпорядження 
голови райдержадміністрації від 
09 липня 2019 року № 233

Відповідно до ст.ст. 6, 20, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
ст.ст. 7, 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, Правил надання 
послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176, з метою організації та проведення конкурсу 
з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не 
виходять за межі Новопсковського району 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Внести зміни до п. 1 розпорядження голови райдержадміністрації від 
09 липня 2019 року № 233 «Про створення конкурсного комітету з організації та проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 
користування, які не виходять за межі Новопсковського району, та затвердження його складу», 
виклавши склад конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за 
межі Новопсковського району, у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації
азс{ <>020 №  Y _

Склад
конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

на приміських автобусних маршрутах загального користування, 
які не виходять за межі Новопсковського району

Слюсарєва 
Світлана Олександрівна

першим заступник голови райдержадміністрації, голова 
конкурсного комітету;

Похідняк 
Тетяна Миколаївна

начальник відділу містобудування, архітектури, житлово- 
комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації, заступник голови комітету;

Суханова 
Світлана Петрівна

головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації, секретар комітету;

Члени конкурсного комітету:

Сковородка 
Наталія Василівна

начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації;

Гриньов Дмитро 
Володимирович

начальник відділу транспорту та зв язку управління 
промисловості, транспорту та зв’язку Луганської обласної 
державної адміністрації (за згодою);

Олійник 
Олег Петрович

заступник начальника, начальник відділу державного 
контролю з безпеки на транспорті Управління 
Укртрансбезпеки у Луганській області (за згодою);

Красільніков
Володимир

Олександрович

інспектор сектору реагування патрульної поліції 
Новопсковського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції України у Луганській області, старший 
лейтенант поліції (за згодою);

Ткаченко 
Віталій Анатолійович

головний спеціаліст територіального сервісного центру № 
4443 Регіонального сервісного центру МВС в Луганській 
області (за згодою);

Козлова Ольга 
Василівна

голова Новопсковської районної ради жінок (за згодою);

Чорнуха
Олександр

Володимирович

голова Новопсковського районного товариства «Просвіта» 
ім. Т.Шевченка (за згодою);

Ситник 
Борис Олексійович

експерт Федерації роботодавців транспорту України в сфері 
автомобільного транспорту (за згодою);

Сайян 
Володимир Федорович

начальник відділу експлуатації ТОВ «Регіональне 
управління автобусних станцій» (за згодою);



Возмілова 
Надія Василівна

Коробейнік 
Євген Геннадійович

Супруненко 
Степан Кирилович

голова Луганського осередку Всеукраїнської громадської 
організації «Громадський комітет транспортної безпеки» (за 
згодою);

голова громадської спілки «Асоціація пасажирських 
автоперевізників Луганської області» (за згодою);

голова Новопсковського районного товариства «Союз- 
Чорнобиль» (за згодою);

Скороход 
Андрій Іванович

голова громадської організації «Новопсковська місцева 
організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос»» (за згодою).


