
ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

_ розпоряджЕнняль.i6,'/ч
Вiд,fu202lроку 

MicTo обухiв

Про BHeceHHrI змiн до розпорядженнrI вiд 26 квiтня z02l року Ns 226 оПро
cTBopeHH,I KoMicii з розгляду питань реформування пасarкирських перевезенъ
на територii Обухiвськоi мiсъкоi територiагlъноi громади))

Вiдповiдно до пунктУ 20 частини четвертоi cTaTTi 42 Закону УкраiЪи
кПро мiсцеве самоврядуваннrI в YKpaiHi>, вро<овуючи електронну петицiю
МеШКаНЦiВ ОбУХiВСЬКОi MicbKoi територiа-тrьноТ громади вiд 14.04.2021 ль 66
<ПрО реформУваннrI пасажирських перевезень Еа територii Обухiвськоi
MicbKoT територiальноi громади), з метою вивченIUI питань порушених упетицii та шляхiв ik вирiшення

1, Внести змiни до розпорядження Обухiвського мiського голови вiд 26
квiтня 202l року лЬ 226 оПро створення KoMicii з розгляду питань
рефорIпryвання пасажирських перевезень на територii Обухiвсъкоi Micbkoi
територiагlъноi громаци), викJIавши додаток у новiй редакцii: (додаеться).

2, Контроль за виконанIUIм даного розпорядження з€lпишаю за собою.

мiський голова о.М. Левченко

Шевченко Л.М.



Додаток

до розпорядження мiського голови

вtд,//, Ж 2021 року NпЩ

Ск-цад

KoMiciT з розгля/{у tIиl,ань реформування пасажирських перевезень на

т.ериl.орiт ОбухitiськоТ MicbKoT r,ериторiальноТ громаlIи

Клочко Сергiй
миколайович

I_{ельора Володимир
васильович

Шемет Вiкторiя
Юхимiвна

IIIевченко Людмила
IVIиколаТвна

Яuун Богдаtt lванович

lщенко Вiкторiя
BiKTopiBHa

Кiянченко Аrrато-гriй

михайлович

I-ришенок Наr,алiя
вололимирiвна

Фе.чорчен ко J ltoltM ила

I leтpiBHa

I[рошун Свirлана
IVIико"цаТвна

Ус,гименко О"пександр
Митрофанович

Штутман !,арина
Вололимирiвна

- Секретар MicbKoT ради

Ч;tени KoMiciT:

f'fl

Засr,упник Micbt<o1,o голови

го-ltовний спецiалiст юридичного
вiлдiлу виконавчого KoMiTeTy

Обухi вськоТ мiськоi рали

начальник вiддiлу житлово
комунального господарства та
,грансI,1ор,гу tsикоtIавчоI,о комiте"гу

Обухi tзc ькоТ м ic ькоТ раlilи

jlегlу,га,г ОбухiвськоТ MicbKoT ради (за

зt,олою)

llегIута,г ОбухiвськоI MicbKoT ради (за
згодою)

депутат ОбухiвськоТ MicbKoT рали
згодою)

/tегIутат ОбухiвськоТ MicbKoT рали
згодою)

l'letlyTaT обухiвськоТ MicbKoi ради
зt-tlдокl)

l1епу,гат ОбухiвськоТ MicbKof ради
зr,олоrо)

депутат ОбухiвськоТ MicbKoT ради
згодою)

депутат ОбухiвськоТ MicbKoT ради
згодою)

,,tlr"l

(за

(за

(за

(за

(за

(за

,ilnll



Смиковський
Аr-rлрiй Леоrriдови,t

Шурман Кирило
Iванович

11еревертайло
О;tександр l}i к,горович

Керуючий справами виконавчого KoMiTeTy

ОбухiвськоТ MicbKoT ра.ltи

деIIута,г ОбухiвськоТ MicbKoT рали (за

зго/tоtо)

житель MicT,a Обухова (за згодою)

директор виконавчого аппарату

l'ромадськоТ спiлки <Об' сднання
пасажирс ьких перевi зн икi в КиТвщ иъlи>>

(за зl,о:tою)

B.I. Рогоза

nil"l

il'd

,r."!


