
 
                                                                                                                
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
21.01.2019                                                                                                   № 12432 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Відповідно до статей 6, 13, 16, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови 
Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування» (зі змінами) та з метою розвитку 
конкуренції, визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних 
маршрутах загального користування, які не виходять за межі території 
Миргородського району Полтавської області на конкурсних засадах: 

1. Створити конкурсний комітет при райдержадміністрації по визначенню 
автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального 
користування, які не виходять за межі Миргородського району Полтавської 
області та затвердити його склад (додається). 

2. Конкурсному комітету при райдержадміністрації по визначенню 
автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального 
користування, які не виходять за межі Миргородського району Полтавської 
області у своїй роботі керуватися Законом України «Про автомобільний 
транспорт» та Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами). 

 
 

     Виконувач обов’язків  
голови районної державної 
           адміністрації                                                                            В.ФЕСЕНКО 

Про створення конкурсного 
комітету при райдержадміністрації 
по визначенню автомобільних 
перевізників на приміських 
автобусних маршрутах загального 
користування, які не виходять за 
межі Миргородського району 
Полтавської області 



 
       ЗАТВЕРДЖЕНО                                                         

                                                                            Розпорядження голови 
                                                                                Миргородської районної                 
                                                                              державної адміністрації 

                                                                                          21.01. 2019  № 1232   
 
 
 
 

  
СКЛАД 

конкурсного комітету при райдержадміністрації по визначенню  
автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах 

 загального користування, які не виходять за межі  
Миргородського району Полтавської області 

 
 

Фесенко 
Віктор Анатолійович 

- перший заступник голови райдержадміністрації, 
голова конкурсного комітету 
 

Перевай 
Наталія Василівна 

 завідувач сектору інфраструктури, житлово-
комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації, заступник голови 
конкурсного комітету 
 

Шевела 
Олександр Вікторович 

- інженер ТОВ «Полтаватранс», секретар 
конкурсного комітету (за згодою) 

 
Члени конкурсного комітету: 

 
Горобець 
Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту  
населення райдержадміністрації 
 

Ушаков 
Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт апарату 
райдержадміністрації 
 

Молочко  
Наталія Володимирівна 

- начальник Миргородської об’єднаної державної 
податкової інспекції (за згодою) 
 

Марцинковський 
Володимир Іванович 

- голова Громадської ради при 
райдержадміністрації (за згодою) 
 

Ребрик 
Лідія Миколаївна 

- голова  Громадсько ї ради  при  районній  раді 
(за згодою) 
 



 
 
Бакало  
Сергій Сергійович 

 
- 

 
голова Миргородського відокремленого 
підрозділу Громадської організації 
«Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових 
дій та миротворчих місій» (за згодою) 
 

Кудін 
Геннадій Володимирович 

- член Миргородської міської спілки ветеранів 
Афганістану (за згодою) 
 

Тарануха 
Володимир Миколайович 
 

- голова громадської організації Миргородської 
районної організації інвалідів «Ветерани 
Чорнобиля» (за згодою) 

 
Полтавець 
Тарас Володимирович 

 
- 

 
інспектор відділу безпеки дорожнього руху 
Управління патрульної поліції у м. Полтава 
Департаменту патрульної поліції (за згодою) 
 

Первак 
Микола Михайлович 

- голова Полтавської обласної організації 
профспілки працівників автотранспорту та 
шляхового господарства України (за згодою) 
 

Бондар 
Іван Трохимович 

- голова Полтавського обласного відділення 
Всеукраїнської громадської організації 
«Всеукраїнська асоціація автомобільних 
перевізників» (за згодою) 
 

Звагольський  
Валерій Петрович 

- головний спеціаліст відділу державного 
контролю та нагляду за безпекою на транспорті 
Управління Укртрансбезпеки у Полтавській 
області (за згодою) 

 
 
 
 
Завідувач сектору інфраструктури, 
житлово-комунального господарства  
та будівництва райдержадміністрації                                           Н.В.Перевай 


