
 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

24 лютого  2023 року                  №29 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради  

від 26 січня 2023 № 23 «Про оголошення конкурсу з визначення 

автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального 

користування» 

 

 З метою забезпечення належного надання послуг з перевезень пасажирів, 

комплектування маршрутної мережі громади, покращення транспортного 

обслуговування та якості пасажирських перевезень, вибору на конкурентних 

засадах юридичних, фізичних осіб, які забезпечуватимуть транспортне 

обслуговування на території Чортківської міської територіальної громади, 

відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови 

Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України 

від 18.02.1997р. №176 «Про затвердження правил надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту», керуючись ст.ст. 30, 52, ч. 6 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 26 

січня 2023 року №23 «Про оголошення конкурсу з визначення автомобільного 

перевізника на автобусному маршруті загального користування», а саме: 

вилучити з Додатку 1 та Додатку 3 автобусний маршрут №11 (СЕ Борднетце- 

кладовище по вул. Ягільницька – М’ясокомбінат – СЕ Борднетце) з переліку 

об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування, що проходять в межах Чортківської міської 

територіальної громади. 

 2. Затвердити оновлений склад конкурсного комітету з визначення 

переможця конкурсу – автомобільного перевізника на маршруті, що проходить 

в межах Чортківської міської територіальної громади (далі – Комісія) у складі, 

згідно з Додатком 2.   



 3. Копію рішення направити до управління комунального господарства 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Наталію 

ВОЙЦЕХОВСЬКУ.  

 

 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО  

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

від 26 січня 2023р. №23 

в редакції рішення виконавчого комітету 

від 24 лютого 2023 р. №29 

  

СКЛАД 

конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу автомобільного 

перевізника на маршруті (маршрутах), що проходить (проходять) в межах 

Чортківської міської територіальної громади 

  

Наталія 

ВОЙЦЕХОВСЬКА   

- голова конкурсного комітету, заступник 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради; 

Ірина МАЦЕВКО  

- заступник конкурсного комітету, в.о. 

начальника управління комунального 

господарства міської ради;  

Наталія КИРИЛІВ 

- секретар конкурсного комітету, головний 

спеціаліст з публічних закупівель 

управління комунального господарства 

міської ради;  

Члени конкурсного комітету: 

Юрій КРИВИЙ  - член виконавчого комітету міської ради; 

Андрій ЗАЗУЛЯК  - депутат міської ради; 

Василь ЯДЛОВСЬКИЙ  

- головний спеціаліст відділу муніципальної 

інспекції та контролю за паркуванням 

міської ради; 

Віталій КРЕСІНСЬКИЙ  - член виконавчого комітету міської ради;   

Ігор ГРИЦИК  
- начальник управління соціального захисту 

та охорони здоров’я міської ради; 

Віталій ТИЩУК  

- старший інспектор з особливих доручень 

відділу безпеки дорожнього руху УПП в 

Тернопільській області, майор поліції ; 

Олег САЛАЦЬКИЙ  
- начальник сектору реагування патрульної 

поліції Чортківського РВП;   

Віталій СУШКО  
- начальник Відділу державного нагляду 

(контролю) у Тернопільській області; 

Катерина НАКОНЕЧНА   - голова Молодіжної Ради  

Іван НИКОЛАЙЧУК  
- голова громадської організації «Незалежність-

Чортків»; 

 

 

Секретар міської ради          Ярослав ДЗИНДРА 


