
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від __ січня 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про затвердження  
складу конкурсного комітету  

 
Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,             

ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 23.02.2006 № 3497-ІV, пункту 23 
постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування» (із змінами) та враховуючи кадрові зміни, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити склад конкурсного комітету щодо організації та проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в межах 
Олександрійської територіальної громади згідно з додатком 

 
2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету: 
- від 12.09.2019 № 585 «Про внесення змін в додаток 3 до рішення виконавчого 

комітету від 09.12.2010 № 991 «Про склад комісій при виконавчому комітеті міської ради»,     
- від 28.05.2020 № 275 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

12.09.2019 № 585» 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади Гугленко Ю.О. 
 
 
Міський голова                                                                                       Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                             Сергій ЗАВАЛІЙ  
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Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
від ___ ________ 2021 року № ___ 

 
Склад конкурсного комітету  

щодо організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів 
на міських автобусних маршрутах загального користування 

в межах Олександрійської територіальної громади 
 

Голова конкурсного комітету: 
 

ГУГЛЕНКО 
Юрій Олександрович 

- перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

 
Заступник голови конкурсного комітету: 

 
ШКЛЯРУК  
Юрій Володимирович 
 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

 
Секретар конкурсного комітету: 

 
СТАТІЛКО  
Дмитро Валерійович  
 

- начальник відділу промислової політики та підприємництва 
управління економіки міської ради 

 
Члени конкурсного комітету: 

 
ВОРОНІНА 
Анна Дмитрівна 
 

- член Олександрійської міської організації ветеранів України 
(за згодою) 

ВЯЛИХ 
Сергій Анатолійович 

- член громадської організації «Асоціація успішних 
підприємців Олександрії» (за згодою) 

 
ДОЖДЖАНИК 
Володимир Васильович 

- голова Олександрійської міської громадської організації  
«Нова хвиля» (за згодою) 
 

ЗВЄРЄВЩИКОВ 
Євген Володимирович 

- голова громадської організації «Олександрійські воїни-
інтернаціоналісти «Солдати в Афгані» (за згодою) 
 

ЗІМІНА 
Людмила Романівна 

- голова Олександрійської міської організації Товариства 
Червоного Хреста України (за згодою) 
 

КОТОВ  
Юрій Миколайович 
 

- голова громадської організації «Олександрійська місцева 
організація ВФСТ «Колос» (за згодою) 
 

МАРИНЕНКО 
Галина Григорівна 

- голова громадської організації «Союз підприємців 
Олександрії» (за згодою) 
 

МАРТИЩЕНКО 
Богдан Леонідович 
 

- член громадської організації «Олександрійці» 

МАТРОХІН 
Андрій Валентинович 

- головний спеціаліст територіального сервісного центру                
Міністерства внутрішніх справ № 3542 (за згодою) 
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МНЕКА  
Віталій Миколайович 
 

- в.о. заступника начальника Центрального міжрегіонального 
управління Укртрансбезпеки у Кіровоградській області                 
(за згодою) 

НАЗАРЕНКО 
Олена Анатоліївна 
 

- начальник управління праці та соціального захисту населення 
міської ради 

ПЕРЕВЕРЗЄВ  
Володимир Григорович 

- начальник КП «Муніципальна безпека Олександрійської 
міської ради» 
 

ЦІСАРЕНКО 
Олександр Миколайович 

- голова Олександрійської міської об’єднаної профспілкової 
організації «Єдність» (за згодою) 
 

ЧЕРЕВАШКО 
Ростислав Євгенович 
 

- начальник управління економіки міської ради 

 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 


