
К РИ В О РВ ЬК А  M ICbK A  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ KOM ITET

Р 1 Ш Е Н Н Я

13.11.2018 м. Кривий Pir №523

Про внесения змт до складу M i-  

ського конкурсного комитету з 
визначення перевпнишв паса- 
jfcupie автомобшьним транспо
ртом у  м. Кривому Po3i

У зв’язку з кадровыми змшами, керуючись Законом Украши «Про мюцеве 
самоврядування в Укрш'т», виконком мюько!' ради eupimue:

1. Унести зм1ни до складу м1ського конкурсного комитету з визначення 
перев1зниюв пасажир1в автомобшьним транспортом у м. Кривому Роз1, створеного 
рппенням виконкому мюько!' ради вщ 13.04.2016 №184, та затвердит його в новш 
редакцй (додаеться).

2. Визнати такими, що втратили чинн1сть, рппення виконкому м1сько! ради 
вщ 10.08.2016 №339, 13.06.2018 №298 «Про внесения змш до складу мюького 
конкурсного ком1тету з визначення перев1зншав пасажир1в автомобшьним транс
портом у м. Кривому РозЬ>.

Ю.Ылкул



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Ршення виконкому мгськог ради 

13.11.2018 №523

СКЛАД
мкького конкурсного комшету з визначення перевЬнитв 

nacaotcupie автомобтьним транспортом у  м. Кривому Po3i

Катриченко
Олександр Володимирович

- заступник MicbKoro голови, голова мюького. 
конкурсного комитету

Сиротюк
Серий Васильович

- начальник вщцшу транспорту i зв’язку викон
кому Кривор1зько1 MicbKo'i ради, заступник 
голови м1ського конкурсного компету

Богославський 
Андрш Вячеславович

головний спещалют в1ддшу транспорту i 
зв’язку виконкому Кривор1зько1 MicbKoi ради, 
секретар мюького конкурсного компету

Члени лйського конкурсного комипету:

Абрамова
Валентина Володимир1вна

- депутат мюько! ради, голова постшноТ KOMici'f 
MicbKoi ради з питань комунального господарс- 
тва, транспорту та зв’язку (за згодою)

Гладишев 
BiKTOp Кирилович

- голова Кривор1зько1 мюько1 оргашзащ!' това- 
риства сприяння оборон1 Укра'ши (за згодою)

Г оранько
Олександр Петрович

- перший заступник голови Кривор1зькоТ мюь- 
Koi оргашзаци УкраТнсько! спшки ветерашв 
Афгашстану (во1шв-штернацюналют1в)
(за згодою)

Губаренко 
Федор Федорович

- голова громадсько '1 оргашзаци «М1ська феде- 
ращя техшчних вид1в спорту «Кривбас- 
Екстр1м»
(за згодою)

Зшченко
Олександр Вжторович

- головний спещалют вщдшу державного конт
ролю та нагляду за безпекою на наземному 
транспорт! управлшня Укртрансбезпеки у 
Дншропетровськш облает! (за згодою)
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1вчик
Серий Олександрович

1ванов
Олег 1ванович

Каплун
Вггалш Анатолшович

Карамушка 
Олег Валентинович

- провщний консультант-адмшютратор терито- 
р1ального сервюного центру №1243 Репональ- 
ного серв1сного центру Мшютерства внутр1ш- 
Hix справ в Дншропетровськш област1 (за зго- 
дою)

- голова громадськоТ оргашзацп «Кривор1зька 
спшка власниюв пасажирського автотранспор
ту» (за згодою)

- начальник сектору патрульно!' полщи Криво- 
р1зького в1ддшу полщи Головного управлщня 
Нащонально!' пол1ци в Дн1пропетровськ1й об- 
ласи (за згодою)

- голова громадсько1 орган1заци «Кривор1зька 
спшка водив» (за згодою)

Семенець - голова громадсько! оргашзацп «Кривор1зька
1гор Анатолшович спшка водив пасажирського автотранспорту»

(за згодою)

Улыпин - голова Кривор1зько1 MicbKoi асощацй' сприян-
Микола 1ванович ня розвитку комунальних транспортних пщп-

риемств «Транспортник» (за згодою).

Керуюча справами виконкому


