
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

___17.03.2021____                                                                                                   №_____125___ 

м. Лиман 

Про утворення конкурсного 

комітету для забезпечення 

проведення конкурсу 

на автобусних маршрутах 

загального користування 

 

З метою покращення транспортного обслуговування, якості пасажирських 

перевезень, забезпечення безпечного перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування, розвитку конкуренції, вибору на конкурентних 

засадах юридичних, фізичних осіб, які забезпечуватимуть транспортне 

обслуговування в громаді, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 

03.12.2008 №1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (із змінами), ст. 30 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської 

ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Утворити конкурсний комітет для забезпечення проведення конкурсу на 

автобусних маршрутах загального користування (додається). 

2. Рішення виконавчого комітету від 16.08.2017 №279 “Про утворення 

конкурсного комітету для забезпечення проведення конкурсу на автобусному 

маршруті загального користування” визнати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сироватську І. Л. 

 

 

 

 

 

Міський голова                   О. В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 



Склад 

конкурсного комітету для забезпечення проведення конкурсу 

на автобусних маршрутах загального користування 
 

Сироватська Ірина Леонідівна  заступник міського голови, голова комітету 

Авдєєнко Надія Павлівна  заступник міського голови, заступник голови 

комітету 

Гарькавенко Віталій Дмитрович  головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської 

ради, секретар комітету 

Члени комітету: 

Житінський Ігор Юрійович  голова громадської організації “Спілка 

автоперевізників Донбасу” (за згодою) 

Казакова  

Світлана Юріївна 

 представник громадської організації “Донецька 

обласна організація роботодавців транспорту” 

(за згодою) 

Кизим  

Ілля Леонідович 

 голова Краснолиманської міської громадської 

організації “Союз Чорнобиль” (за згодою) 

Котляров Леонід Павлович  головний спеціаліст сектору надання 

адміністративних послуг у Донецькій області 

Східного міжрегіонального управління 

Укртрансбезпеки (за згодою) 

Морозова Людмила Іванівна  голова громадської організації “Лиманська 

міська рада ветеранів війни, праці та Збройних 

сил” (за згодою) 

Муравльова Олена Миколаївна  начальник відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради 

Пасічник Олександр 

Анатолійович 

 заступник голови Краснолиманської 

міськрайонної організації журналістів (за 

згодою) 

Слєпцов Андрій Олександрович  голова громадської організації “Лиманський 

інститут проблем сім'ї та молоді” (за згодою) 

Ступак Ігор Леонідович  адміністратор територіального сервісного 

центру № 1443 РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій 

області (за згодою) 



Харченко Віктор Васильович  голова громадської організації “Асоціація 

захисту прав споживачів транспортних послуг” 

(за згодою) 

Харченко Олександр 

Миколайович 

 старший інспектор відділення безпеки 

дорожнього руху батальйону патрульної поліції 

в містах Краматорськ та Слов'янськ управління 

патрульної поліції в Донецькій області 

Департаменту патрульної поліції (за згодою) 

Шапран Сергій Миколайович  голова Донецького обласного відділення 

громадської організації “Всеукраїнська асоціація 

автомобільних перевізників” (за згодою) 

Шуляченко Ірина Олексіївна  начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради 

 

 

 

 

Керуючий справами         О. В. Погорелов 

 

 

 

 

 

 

 


