
чугу|вськА РАйоннА двР)кАв1{А Ад1}1!н!стРАц1я

хАРк!всько! оБ.,1Аст|

РозпоРядт(вння
!|уц!в х" /.//

|1ро створенпя кон|9рсцого
ком!тету з в!!зпачепня
автомоб|льних перев|зпшк|в
на прим|ських автобусних
мар[||рутах загального
користу8апця' як1 не
виходять за метс! терптор!!
{уц1'вського району

81дпов1дно до статей 7, 44 3акону 9кра'йи <|1ро авгомобйьний
транспор0)' |1орядку проведення кончроу з перевезенн'{ пасажир1в на
автобуснотшу мар:прут1 загальнок) користування, затверд)кеного постаново|о
(аб1нету й|н!сщ|в }кра!ни в1д 03 щудня 2008 року }[э 1081, розпоряд>кення
голови {арк1всько{ о6ласно] дер)кавно| 4цм1н1сщац11
в|д 10 кв|тня 2013 роч !т|о 138 <[1ро орган|зац|:о пас:шкирських переве3ень на
м|жм[ських | прим!оьких автобуоних мар|ллрутах 3ага.'!ьного корисцвання, як[
не виходять за меяс| територ|| област|>, кер1тонись статтями 6' \з, з9,41 3акону
9ща1тти <|{ро м|оцев[ дер:кавн1 адм!н|сщац1!>:

1. €творити кончрсттий ком1тет з визначення автомоб|льних перев!зник1в
на прим|оьких автобуоних марпщ1тах загального користуван1'{' як| не виходять
за меж| територ|! чуц!вського району (дал1 - (ом|тет).

2. 3атвердити персона.лтьний склад 1{ом1тец (лодаеться).
3. 8изнанити, що ком!тет п|д час пРоведення концрсу з визначенн'1

автомоб|льн:л< перев1зник1в, керусться постаново1о 1(а6|нец 1т:11н1сщ!в 9:9а!ни
в1д 03 щ1дня 2008 року !т{э 1081.

4. !{онщоль за ви|онанн'1 цього розпоряд}(ення лип]ато за собото.

1|ерпшпй заступпик пш|ови
райоппо! дер2кавно1 адм1н1страц!! . вАР!{ш|нов



зАтввРджвно

Розпорядя<ення голови
районно| лер>кавно| алм|н1страш!|

,2 ;:аа&-.: /242:аср €4/

!|вРсонАль|{|ш;1 склАд
конч.Рсного ком!тецг з визначення автомоб!льних шерев!знпк!в на

прпм!ських автобусних марппр1тах загального корпсцванпя, як! не
впходять за мелс! територ!! 1{ут!ъського району

1. вАРжвтнов
}0р1й 1{остянтиновин

2. онип]внко
|Фр|й Бастштьовия

3. влАдмРов
Андр|й Анатол|йовин

4. глу1]_шнко
Анатол|й ,{аниловин

5' гоРоввнко
йарина 8олодимир1вна

6. дРАнгшшк
6лександр Болодимирович

перший заступник голови районно| державно|
адм1н|страц!{, голова ком|тету

нач(}льник в|лл|щ 1нфрасрщтури районно|
лер>кавно| адм! н !сраш!|. секретар ком1тету

заступника нач€шьника в|дд|щг державного
контро.'!|о та нагляду за безпеко[о на наземнощ/

щанспорт[ 9правл1нтля )/кртранс1нопекц1| у
{арк1вськ|й област1 (за згодого)

заступник голови 9уц!всько| районно!
орган|зац|| ветеран!в 9ща!ни (за згодото)

начальник управл!ння економ|чного розвитку !

торг|вл| районно! державно! адм1н|срац1!

голова 9уц!всько! районно| орган|зац|!
!кра!нсько! сп|лки ветеран|в Афган!стану
<8о1н1в-|нтернац|онал|ст1р> (за згодото)

7. литвинвнко
,{миро Флександровин

нач:1пьник в[дд1лу .{А1 з обслуговуванття
9уц!вського та |{ечен|зького район|в
(м. {уц!в) [!й8€ }ща1ни в {арЁвськ|й
област! (за згодото)



8. мАтуктн
Анатол|й -}{аврент|йовин

9. скРи1]ник
Флександр )1еон1довин

[(ер!внпк апарац райопно1
дерясавно! адм!н!страц!!

ониш]енко 62 706

2

голова 9уц!всько| районно! в {арк!вськ1й
област! 8сеукра|нсько| щомалсько| орган|зац!|
1нвал|д|в <<€отоз 9орнобиль )|'кра!ни>
(за згодото)

голова чуц!ъськот районно! орган|зац||
|нвал!д|в .{,арк!всько{ обласно] ради
(рейонатьного осередку) 8сеуща!нсько|
орган|зац|! |нвал[д|в "€о:оз орган1зац1й
[нвал1д|в 9кра!ни" (за згодото)

/х:ь|,! !.|о. ковтун


