
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про конкурсний комітет з визначення 

підприємства (організації) для здійснення 

функцій робочого органу з організації 

забезпечення роботи і підготовки матеріалів 

для проведення засідань конкурсного 

комітету з проведення конкурсів на 

перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом на приміських автобусних 

маршрутах загального користування,  

що не входять за межі району 

 

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 (зі 

змінами), розпорядження голови районної державної адміністрації від                

03 березня 2016 року № 81-од «Про затвердження умов проведення конкурсу з 

визначення робочого органу», зареєстрованого в Чортківському міськ-

районному управлінні юстиції в Тернопільській області 21 березня 2016 року за 

№1/149, з метою забезпечення належної організації проведення засідань 

конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не входять за межі району: 

 

1. Утворити конкурсний комітет з визначення підприємства (організації) 

для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення роботи і 

підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з 
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проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на 

приміських автобусних маршрутах загального користування, що не входять за 

межі району, у складі згідно з додатком.  

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника голови 

районної державної адміністрації Галину МОЛЧАНОВУ. 

 

 

Голова  адміністрації                   Володимир ШИПІТКО 

 

 

 

 

 

 
Галина Молчанова 

 

Володимир Коцюк 

                            

Ігор Ревега 

                            

Равіль Гафаров 

 

Олеся Лобур 

 

Тетяна Осиф 
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                                                                                Додаток  

до розпорядження голови 

районної державної адміністрації 

_________2021  № ______ 

 

 

 

СКЛАД 

конкурсного комітету з визначення підприємства (організації) для 

здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення роботи і 

підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з 

проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не входять за межі району 

 

ДЕМЧУК  

Михайло  Іванович 

- перший заступник голови районної 

державної адміністрації, голова конкурсного 

комітету 

МОЛЧАНОВА  

Галина  Володимирівна 

- заступник голови районної державної 

адміністрації, заступник голови конкурсного 

комітету 

ГАФАРОВ  

Равіль Фаімович 

- головний спеціаліст відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального 

господарства районної державної 

адміністрації, секретар конкурсного комітету 

 

Члени конкурсного комітету: 

 

КОЦЮК  

Володимир Михайлович 

- начальник відділу юридичної роботи та  

  запобігання корупції апарату  районної     

  державної адміністрації 

МОРОЗ  

Володимир 

Тимофійович 

- голова Чортківської районної Асоціації  

  підприємців малого та середнього бізнесу (за  

  згодою) 

РЕВЕГА   

Ігор Павлович 

- виконувач обов’язків начальника відділу 

містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства районної 

державної адміністрації 
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САСАНЧИН  

Зоряна Ярославівна 

 

-  заступник голови районної ради (за згодою) 

 

Виконувач обов’язків начальника 

відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства 

районної державної адміністрації                                                    Ігор РЕВЕГА 

                 
                    Равіль Гафаров 

 


