
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

2 -0 4 & /х  смт Новопсков № '7'/

Про внесення змін до складу конкурсного комітету з 
організації та проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на приміських автобусних маршрутах 
загального користування, які не виходять за межі 
Новопсковського району

Керуючись статтею 6, пунктом 9 частини першої статті 39 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», 
пунктами 22-24 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 03 грудня 2008 року № 1081, листом Управління Укртрансбезпеки у Луганській області 
від 10.01.2018 № 84/28/26-18, з метою оновлення складу конкурсного комітету з організації 
та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах 
загального користування, які не виходять за межі Новопсковського району:

1. Внести зміни до складу конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу 
з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які 
не виходять за межі Новопсковського району, затвердженого розпорядженням голови 
районної державної адміністрації від 11 липня 2016 року № 342, виклавши його у новій 
редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 26 червня 2017 року № 407.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 
райдержадміністрації Скорохода О.О.

С.П.БЄЛІК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
голови райдержадміністрації 

її

Склад
конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

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

Скороход
Олександр Олексійович

Сковородка 
Наталія Василівна

заступник голови райдержадміністрації. голова 
конкурсного комітету;

начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації. заступник голови конкурсного 
комітету;

Колодка
Олена Миколаївна

головний спеціаліст відділу економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації, секретар конкурсного 
комітету;

Члени конкурсного комітету:

Сироватка 
Віра Іванівна

головний спеціаліст відділу транспорту та зв'язку 
управління транспорту, зв’язку та дорожнього господарства 
Департаменту регіонального розвитку, промисловості, 
інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної 
державної адміністрації (за згодою);

Похідняк
Тетяна Миколаївна

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

Сєдих
Віктор Олександрович

старший державний інспектор відділу надання 
адміністративних послуг Управління Укртрансбезпеки у 
Луганській області (за згодою);

Ткаченко
Віталій Анатолійович

Красільніков
Володимир
Олександрович

Сюсюк
Микола Степанович

провідний консультант-адміністратор територіального 
сервісного центру № 4443 Регіонального сервісного центру 
МВС в Луганській області (за згодою);

інспектор сектору у складі Новопсковського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції України у 
Луганській області (за згодою);

голова Новопсковської районної організації ветеранів 
(за згодою);

Нестеренко
Анатолій
Володимирович

голова Новопсковської районної організації Української 
спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 
(за згодою);



Козлова
Ольга Василівна

Чорнуха
Олександр
Володимирович

Верховод
Захар Анатолійович 

Недоступ
Людмила Василівна

Супруненко 
Степан Кирилович

Літвінов
Валерій Анатолійович

голова Новопсковської районної ради жінок (за згодою);

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

голова Новопсковської районної організації 
Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства 
«Колос» агропромислового комплексу України (за згодою);

член громадської організації «Заайдарівська мрія» (за 
згодою);

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

голова громадської організації «Новопсковська районна 
федерація футболу» (за згодою).


