МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА А Д Ш Ш С Т Р А ^

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18 їраідПЯ ^016 р .

Мостиська

№ 28§

Про порядок проведення конкурсу з
розгляду конкурсних пропозицій та
прийняття рішення про визначення
переможця крркурсу на автобусному
маршруті загального користування
»р

І

Відповідно до ст. ст: 13, 20 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт», керуючись
постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу з перевезення п а с а ж і в на автобусному маршруті
загального користування» (із змінами і доповненнями), з метою забезпечення
прозорості проведення конкурсів з визначення перевізників на автобусних маршрутах
загального користування:
1. Затвердити склад районного конкурсного комітету з розгляду конкурсних
пропозицій та прийнятгя рішення про визначення переможця конкурсу на
автобусному маршруті загального користування згідно з додатком.
2. Сектору інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадмініс^ації "(В. Придиба) приймати документи на участь у конкурсах від
перевізників - претендентів.
3. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізниками-прстендентами на
рахунок робочого органу районного конкурсного комітету згідно з затвердженим
кошторисом.
4. Термін дії договору, який укладасться з перевізником - переможцем
кош^су, становить п'ять років.
3. Контроль за виконанням розпорядження іюкласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Голуб Н. І.

АГолова райсййра
державної

С. о. Буняк

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« 18 » травня 2016 р. №
І:.Л-

СКЛАД
районного конкурсного комітету з розгляду конкурсних пропозицій
та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу
на автобусному маршруті загального користування
Голуб
Надія Іванівна
Сатурчак
Надія Станіславівна
. Яхимець
Христина Степанівна

- перший заступник голови районної державної
адміністрації, голова конкурсного комітету;
- керівник апарату районної державної адміністрації,
заступник голови конкурсного комітету;
- головний спеціаліст сектору інфраструктури та
житлово-комунального господарства районної державної
адміністрації секретар конкурсного комітету (без права
голосу).
Члени конкурсного комітету:

Мартин
Михайло Михайлович
Сушко
Олег Ярославович
Бойко
Роман Євстахович

ф

Ковалюсь Наталія
Степанівна

Придиба
Володимир Юрійович
•л

і-

т*

Маринець
Юлія Антонівна
Балич
Зіновій Іванович
Здирко
Олег Михайлович
Дьолог
Юрій Іванович

Керівник апарату районної
державної адміністрації

- заступник голови Мостиської районної ради (за
згодою);
- начальник Мостиського відділення поліції Яворівського
відділу поліції ГУ НП у Львівській області (за згодою);
- заступник начальника відділу державного контролю та
нагляду за безпекою на транспорті управління
Укртрансбезпеки у Львівській області (за згодою);
- головний спеціаліст відділу організації автомобільних,,
пасажирських перевезень управління транспорту та
зв'яз]^ департаменту дорожнього господарства,
транспорту та зв'язку облдержадміністрації;
- завідувач сектору інфраструктури та житловокомунального господарства районної державної
адміністрації;
- головний спеціаліст юридичного відділу апарату
районної державної адміністрації;
- голова Мостиської районної спілки політичнюс в'язнів
Уіфаїни (згодою);
- голова Мостиської районної організації ветеранів
Афганістану «Афганець» (згодою);
- голова комісії з питань промисловості, транспорту,
зв'язку, будівництва, дорожнього господарства,
паливно-енергетичних ресурсів та підприємницгва
Мостиської районної ради (за згодою)
Н. С. Сатурчак

