
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    11 лютого 2021__ року                     Старокостянтинів                                       № __41 пункт 2__ 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської 

ради від 25 жовтня 2018 року 

№ 340 
 

 

В зв’язку із кадровими змінами у виконавчому комітеті міської ради, 

керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Внести до пункту 3 рішення виконавчого комітету міської ради від 25 

жовтня 2018 року № 340 «Про затвердження положення про конкурсний 

комітет з визначення автомобільних перевізників по перевезенню пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування в місті Старокостянтинові» 

зміни, виклавши додаток в новій редакції (додається). 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

25 жовтня 2018 року № 340 

(у редакції рішення виконавчого 

комітету міської ради  

11 лютого 2021 року № 41 пункт 2) 

 

 

Склад 

конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників по перевезенню 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування 

 

БОГАЧУК 

Володимир Васильович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, голова конкурсного комітету; 

 

ОВЧАР 

Світлана Василівна 

 

- заступник начальника, завідувач відділу 

промисловості, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку управління 

економіки виконавчого комітету міської ради, 

заступник голови конкурсного комітету; 

 

ЛОСЕНКО 

Галина Леонтіївна 

 

- головний спеціаліст відділу промисловості, 

житлово-комунального господарства, транспорту 

та зв’язку управління економіки виконавчого 

комітету міської ради, секретар конкурсного 

комітету; 

 

ВОЗНИЙ 

Василь Васильович 

 

- член організації роботодавців транспорту 

Хмельницької області (за згодою); 

 

ГУМЕНЮК 

Руслан Олександрович 

 

 

- голова галузевої ради підприємців у сфері 

торгівлі, громадського харчування та побутового 

обслуговування в місті (за згодою); 

 

ДЗЮБА 

Віталій Петрович 

 

- начальник Придністровського міжрегіонального 

управління Укртрансбезпеки (за згодою) ; 

ЗІМЧЕНКО 

Світлана Петрівна 

 

- член правління ГО «Учасників АТО» (за згодою); 

НИЖНИК 

Віталій Андрійович 

- секретар Старокостянтинівського міського 

осередку Всеукраїнської громадської організації 

інвалідів «Союз Чорнобиль України» (за згодою); 
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Продовження додатка 

 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ 

Юрій Іванович 

- начальник територіального сервісного центру                 

№ 6844 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС 

в Хмельницькій області (за згодою); 

 

ПОТЕРБА 

Анатолій Миколайович  

 

- заступник голови міської спілки ветеранів 

Афганістану та воїнів інтернаціоналістів (за 

згодою); 

 

ТАЛІМОНЧИК 

Павло Володимирович 

 

- голова місцевого осередку Всеукраїнської 

громадської організації «Громадський комітет 

транспортної безпеки» в Хмельницькій області (за 

згодою); 

 

ШВЕЦЬ 

Любов Василівна 

 

 

- начальник відділу персоніфікованого обліку 

пільгових категорій населення управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

ШИШКІН 

Іван Іванович    

 

- начальник сектору реагування патрульної поліції 

відділу поліції № 1 ХРУ Головного управління 

Національної поліції України в Хмельницькій 

області (за згодою); 

 

ЯВОРСЬКА 

Жанна Анатоліївна 

- голова спілки ГО «Рада жінок                                           

м. Старокостянтинів» (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


