
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
 ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

       16 березня 2021р.                              Стрий                                           № 84

Про оголошення конкурсу з перевезення
пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування у м. Стрий
 
  

Відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.ст. 7, 43-46 Закону України «Про автомобільний транспорт», на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування» (із змінами та доповненнями), з метою покращення якості 
пасажирських перевезень, створення конкурентного середовища, підвищення рівня 
безпеки перевезень пасажирів, забезпечення виконання соціально значущих перевезень 
та визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування в м. Стрию на конкурсних засадах, 
виконавчий комітет Стрийської міської ради вирішив:

1. Оголосити конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування у м. Стрию на об’єкт конкурсу та умовах, викладених згідно з 
додатком № 1.
           2. Затвердивти склад   конкурсного комітету з розгляду конкурсних пропозицій та 
прийняття рішення про визначення переможця конкурсу на міських автобусних 
маршрутах загального користування згідно з додатком 2.
           3. Покласти функції організації пасажирських перевезень на міських автобусних 
маршрутах загального користування у м. Стрию на управління ЖКГ міської ради.

4. Відділу внутрішньої та інформаційної політики міської ради розмістити 
оголошення про конкурс в друкованому засобі масової інформації та офіційному веб-
сайті Стрийської міської ради в найкоротший термін з моменту прийняття  рішення.

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на першого заступника міського 
голови М.Дмитришина.

 Міський голова                                                                        Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                                                        Додаток 2
                          До рішення міськвиконкому                                                                                                    

№ _84_ від « 16 » березня 2021

СКЛАД
конкурсного комітету з розгляду конкурсних пропозицій 

та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу
на міських автобусних маршрутах загального користування

ДМИТРИШИН
Микола Степанович

перший заступник міського голови , 
голова комітету

ПАСТУЩИН
Ігор Ярославович

начальник управління ЖКГ,
заступник  голови комітету

ФУРІВ
Лілія Богданівна

головний спеціаліст відділу транспортної 
інфраструктури, ТПВ та екології управління  ЖКГ, 
секретар комітету (без права голосу)

Члени комітету:
ВОВК 
Роман Петрович                           заступник начальника Стрийського районного 

МЕЛЬНИК
Остап Ілліч

управління ВП ГУНП у Львівській області                                                                   
старший інспектор ВБДР УПП у Львівській області 
ДПП капітан поліції (за згодою)

БУРАК
Роксолана Маркіянівна 
ГУНЬКО
Сергій Олександрович

заступник начальника  юридичного відділу 
виконавчого комітету
голова громадської організації «Автохам-Стрий»» (за 
згодою)

КОМАРНИЦЬКИЙ 
Юрій Дмитрович

ПОЛІЩУК
Едуард Федорович
МИХАЙЛИК
Степан Констянтинович

голова громадської організації «Агенція 
регіонального розвитку «Перспективи Стрийщини» 
(за згодою)
голова громадської організації «Генерація успішної 
дії» (за згодою)

голова громадської організації «Союз Чорнобильців 
України Стрийщини» (за згодою)

КАРПІНСЬКИЙ
Мирослав Зіновійович
     

голова комісії з питань промисловості, транспорту, 
доріг, сільського господарства, підприємництва, 
інвестицій, розвитку територій та туризму (за згодою)

ПАНИЛИК
Станіслав Михайлович

начальник управління соціального захисту населення 

управління Укртрансбезпеки у Львівській області (за 
згодою)

Керуюча справами
виконкому Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА


