
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 
15.03.2019 

 
                     № 53 

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

Відповідно до статті 6, пункту 5 частини 1 статті 13, пункту 2 частини 1 
статті 20, статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 
43, 44 Закону України „Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусний маршрут загального 
користування,  затвердженого  постановою   Кабінету   Міністрів  України від 
03 грудня 2008 року № 1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу 
з перевезення пасажирів на автобусний маршрут загального користування” (зі 
змінами) та враховуючи рішення конкурсного комітету при 
райдержадміністрації по визначенню автомобільних перевізників на 
приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за 
межі Миргородського району Полтавської області (далі – Конкурсний комітет) 
(протокол від 05 березня 2019 року № 1): 

1. Ввести в дію рішення Конкурсного комітету щодо визначення 
переможців конкурсу серед автомобільних перевізників на приміських 
автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 
Миргородського району Полтавської області: 

ФОП Москаленко Володимир Володимирович - на автобусному маршруті 
№ 116-15 Клюшниківка – Миргород АС, звичайний режим, дні перевезень: 
понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця; 

 ФОП Сторож Юрій Григорович - на автобусному маршруті № 121-15 
Вовнянка – Гаркушинці – Шахворостівка, звичайний режим, дні перевезень: 
щоденно; 

ФОП Сторож Юрій Григорович - на автобусному маршруті № 122-15 
Миргород АС – Великі Сорочинці ДП (ярмарковий), звичайний режим, дні 
перевезень: на період дії Сорочинського ярмарку; 



 

 
 

ФОП Пишнюк Олег Володимирович - на автобусному маршруті № 111-15 
Миргород АС – Великі Сорочинці ДП (ярмарковий), звичайний режим, дні 
перевезень: на період дії Сорочинського ярмарку; 

ФОП Пишнюк Олег Володимирович - на автобусному маршруті № 112-15 
Миргород АС – Великі Сорочинці ДП (ярмарковий), звичайний режим, дні 
перевезень: на період дії Сорочинського ярмарку; 

ФОП Пишнюк Олег Володимирович - на автобусному маршруті № 115-15 
Миргород АС – Великі Сорочинці ДП (ярмарковий), звичайний режим, дні 
перевезень: на період дії Сорочинського ярмарку. 

2. Укласти з автомобільними перевізниками – переможцями конкурсу з 
визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах 
загального користування, які не виходять за межі Миргородського району 
Полтавської області, договори про організацію перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом терміном на п’ять років. 

  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміністрації Фесенка В.А. 
 

 
 
Голова  

районної державної 
      адміністрації                                             Ю. КОВАЛЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

 


