
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» грудня 2020 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про затвердження поновленого складу 
комісії по проведенню обстеження 
маршрутів і перерахунку кількості 
пасажирів, які відповідно до 
законодавства перевозяться безкоштовно 
на міських автобусних маршрутах 
загального користування  
 

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 п.11 
Тимчасового порядку проведення компенсаційних виплат перевізникам за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян у міському автомобільному транспорті загального 
користування, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 05 червня 2019 року №342, 
у зв’язку з кадровими змінами 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити поновлений склад комісії по проведенню обстеження маршрутів і 
перерахунку кількості пасажирів, які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно 
на міських автобусних маршрутах загального користування, згідно з додатком. 

 
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 08 травня 

2019 року № 265 «Про затвердження поновленого складу комісії по проведенню обстеження 
маршрутів і перерахунку кількості пасажирів, які відповідно до законодавства перевозяться 
безкоштовно на міських автобусних маршрутах загального користування». 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету  
від __ грудня 2020 року № ___ 

 
Склад 

комісії по проведенню обстеження маршрутів і перерахунку кількості пасажирів, 
які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на міських автобусних 

маршрутах загального користування 
 

Голова комісії: 
 
ЧЕМЕРИС  
Ірина Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

 
Заступник голови комісії: 

 
ЗАВАЛІЙ 
Сергій Володимирович 

- керуючий справами виконавчого комітету 

 
Секретар комісії: 

 
ВАБІЩЕВІЧ 
Наталія Максудівна 

- начальник відділу персоніфікованого обліку управління праці та 
соціального захисту населення міської ради 

 
Члени комісії: 

 
НАЗАРЕНКО  
Олена Анатоліївна 
 

- начальник управління праці та соціального захисту населення 
міської ради 

ЧЕРЕВАШКО 
Ростислав Євгенович 

- начальник управління економіки міської ради 
 

 
ШКЛЯРУК  
Юрій Володимирович 
 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 
 
 

(за посадою) 
 

- начальник фінансового управління міської ради 

  
ЖОСАН  
Роман Олександрович 
 
 

- депутат міської ради (за згодою) 

ЗАРІЦЬКИЙ 
Віталій Васильович 

- депутат міської ради (за згодою) 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


