
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 14 липня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____240/2021-р_____ 

 

 

Про створення комісії для проведення 

обстеження маршрутів загального 

користування   

 

 

З метою забезпечення транспортного сполучення до населених пунктів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до Закону 

України «Про автомобільний  транспорт», наказу Міністерства інфраструктури 

України від 15 липня 2013 року № 480 «Про затвердження Порядку організації 

перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом», відповідно до 

розпорядження міського голови від 07 липня 2021 року № 223/2021-рв              

«Про надання частини чергової відпустки Наталії ШАБЕЛЬНИК», керуючись 

статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

 

1. Утворити комісію для проведення обстеження маршрутів загального 

користування, за якими будуть здійснюватись перевезення пасажирів до сіл 

Партинці,  Вербородинці, у складі згідно з додатком. 

 

2. Комісії до 16 серпня 2021 року провести обстеження маршрутів 

загального користування: «Пашківці - Партинці», «Старокостянтинів-

Вербородинці». 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

14 липня 2021 року № 240/2021-р  

 

 

Склад 

комісії для проведення обстеження маршрутів загального 

користування 

 

БОГАЧУК                            

Володимир Васильович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

комісії; 

 

ОВЧАР  

Світлана Василівна 

- начальник управління житлово-комунального 

господарства та інфраструктури виконавчого 

комітету міської ради, заступник голови комісії; 

 

ЛОСЕНКО  

Галина Леонтіївна  

- головний спеціаліст відділу 

енергоменеджменту та інфраструктури 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії;  

 

БОЙКО 

Юлія Богданівна   

- начальник сектору безпеки дорожнього руху 

управління патрульної поліції в                                               

Хмельницькій області (за згодою); 

 

БОРУК  

Галина Яківна 

- староста Вербородинського старостинського 

округу Старокостянтинівської міської 

територіальної громади; 

   

ВОРОНІНА                       

Валентина Володимирівна 

- староста Веснянського старостинського 

округу Старокостянтинівської міської 

територіальної громади; 

 

ЛЕВЧУК  

Петро Васильович 

- староста Губчанського старостинського 

округу Старокостянтинівської міської 

територіальної громади; 

 

ЛИСИЙ 

Сергій Олександрович         

- заступник начальника відділу з ремонту 

експлуатаційного утримання доріг, штучних                                              

споруд та безпеки дорожнього руху служби                                             

автомобільних доріг у Хмельницькій області (за 

згодою); 
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Продовження додатка 

 

ПАНЧУК  

Сергій Віталійович             

- головний спеціаліст відділу державного  

контролю та нагляду на вантажному транспорті 

Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій 

області (за згодою). 

 

 

 

 

Секретар Старокостянтинівської 

міської ради                                     підпис                  Олександр СТЕПАНИШИН  
 


