
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И  О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 
15.07.2019   м. Дніпро   № Р-401/0/3-19 

 

⌐                        ¬      

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації 

від 14 вересня 2011 року  

№ Р-615/0/3-11 

 

 

 

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, у 

зв’язку з кадровими змінами: 

 

1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від         

14 вересня 2011 року № Р-615/0/3-11 “Про затвердження складу конкурсного 

комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських та 

приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за 

межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”       

(зі змінами), виклавши склад конкурсного комітету з проведення конкурсів на 

перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах 

загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської 

області (внутрішньообласні маршрути), у новій редакції, що додається. 

 

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації, контроль – на заступника голови облдержадміністрації 

згідно з розподілом функціональних повноважень. 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки  

голови облдержадміністрації  ___                   ___                       __  Д.І.БАТУРА 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови  

облдержадміністрації  

від 14.09.2011 № Р-615/0/3-11 

(у редакції розпорядження  

голови облдержадміністрації  

15.07.2019 № Р-401/0/3-19) 
 

 

 

 

 

 

 

СКЛАД 
конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів  

на міжміських та приміських автобусних маршрутах  
загального користування, які не виходять за межі території 

Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) 

 

ЮРЧЕНКО  

Володимир Олегович 

 

заступник голови облдержадміністрації, 

голова конкурсного комітету 

 

КОЛОМОЄЦЬ  

Андрій Вікторович 

директор департаменту житлово-

комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації, заступник голови 

конкурсного комітету 

 

ЯРУСЬКИЙ 

Михайло Юхимович 

головний спеціаліст відділу організації 

пасажирських перевезень державного 

підприємства “Інвестиційно-інноваційний 

центр”, секретар конкурсного комітету  

(без права голосу) (за згодою) 

 

БЕРЧУК  

Андрій Васильович 

голова Дніпропетровської обласної 

організації профспілки працівників 

автомобільного транспорту та шляхового 

господарства України (за згодою) 

 

БОЄВ  

Станіслав Анатолійович 

заступник голови осередку Всеукраїнської 

громадської організації “Українська 

асоціація перевізників” (за згодою) 

 

 



ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ  

Олег Григорович 

старший державний інспектор відділу 

державного контролю та нагляду за 

безпекою на наземному транспорті 

управління Укртрансбезпеки у 

Дніпропетровській області (за згодою) 
 

ВАСЮЧКОВ 
Іван Олександрович 

член громадської організації “Платформа 
громадський контроль” (за згодою) 

 

ВЕРХОТУРЦЕВ  

Володимир Володимирович 

заступник директора департаменту  

житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації 
 

ГОРЯ  

Сергій Павлович 

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 

правового та кадрового забезпечення 
департаменту житлово-комунального  

господарства та будівництва 

облдержадміністрації 
 

КАЗМІРЧУК  

Андрій Алікович 

провідний інспектор відділу транспорту 

управління дорожньо-транспортного 
господарства департаменту житлово-

комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації 
 

КЛИМЕНКО  

В’ячеслав Васильович 

представник Дніпропетровської обласної 

незалежної профспілки працівників 

вантажного, пасажирського автотранспорту 
та спецтехніки (за згодою) 
 

КОЧЕНКОВА  

Карина Михайлівна 

головний спеціаліст відділу транспорту 

управління дорожньо-транспортного 
господарства департаменту житлово-

комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації 
 

МЕЛЬНИК  

Наталія Борисівна 

провідний інспектор відділу транспорту 

управління дорожньо-транспортного 
господарства департаменту житлово-

комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації 
 

ПОЛЕЖАЄВ  

Михайло Миколайович 

голова Новомосковської районної 

громадської організації “Атлант” (за згодою) 

 



ПРИЛИПА  

Ірина Григорівна  

начальник відділу транспорту управління 

дорожньо-транспортного господарства 

департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва 

облдержадміністрації 

  

РЕЗНІЧЕНКО  

Ігор Володимирович  

представник громадської організації 

“Асоціація працівників транспортної галузі 

та інфраструктури” (за згодою) 

 

РОМАНЕНКО 
Віктор Михайлович 

голова правління Громадської організації 
“Майдан Січеслав-Дніпроˮ (за згодою) 
 

РОМАНЕНКО  

Олександр Григорович 

президент громадської організації “Спілка 

перевізників та користувачів автомобільного 

пасажирського транспорту” (за згодою) 

 

СЕРГЄЄВ  

Віктор Володимирович 

голова Федерації організацій роботодавців 

Дніпропетровщини “ФОРД” (за згодою) 

 

СЛЮНКОВ  

Антон Олександрович 

представник громадської спілки 

“Всеукраїнська асоціація автостанцій” 

(за згодою) 

 

ТОНКОНОГИЙ 

Михайло Маркович 

голова Дніпропетровської міської 

незалежної Професійної Спілки  

автоперевізників, підприємців та  

працівників підприємств (за згодою) 

 

ТУЛЕНКО  

Юрій Іванович 

інспектор відділу безпеки дорожнього руху 

управління патрульної поліції в 

Дніпропетровській області Департаменту 

патрульної поліції, підполковник поліції  

(за згодою) 

 

ФІКЛІСТОВ  

Віталій Миколайович 

завідувач сектору технічного контролю та 

перевезення небезпечних вантажів 

Регіонального сервісного центру МВС 

в Дніпропетровській області (за згодою) 

 

ШВЕЦЬ  

Тимур Миколайович 

голова правління громадської організації 

“Безпека транспортних систем” (за згодою) 

 



ШЕСТАК 
Ангеліна Павлівна  

заступник начальника управління – 
начальник відділу позовної роботи та  
кодифікації юридичного управління 
облдержадміністрації 
 

ЯЩЕНКО  

Олександр Олександрович 

голова правління Новомосковської районної 

організації транспортників підприємців та 

фермерів (за згодою)  

 

 

 

 

Директор департаменту 

житлово-комунального  

господарства та будівництва  

облдержадміністрації   _______________________________  А.В.КОЛОМОЄЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


