ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї АДМІНІСТРАЦІЇ
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Про робочу групу з підготовки проекту
Порядку узгодження механізму
формування тарифів на послуги
з перевезення пасажирів на автобусних
марш рутах загального користування

З метою забезпечення реалізації єдиної тарифної політики та розвитку
автомобільного
транспорту,
задоволення
підприємницького
інтересу,
стимулювання впровадження новітніх технологій у галузі перевезень,
застосування сучасних типів транспортних засобів,
а також сприяння
встановленню балансу між платоспромож ним попитом на послуги та обсягом
витрат на їх надання, забезпечення стабільності, прозорості та прогнозованості
тарифів, згідно зі статтями 5, 7, 10, 31 Закону України «Про автомобільний
транспорт», Методикою розрахунку тарифів на послуги автомобільного
транспорту, затвердженою наказом Міністерства транспорту та з в ’язку України
від 17 листопада 2009 року № 1175, керуючись статтею 6, пунктами 1, 9
частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Утворити робочу групу з підготовки проекту Порядку узгодження
механізму формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі
Херсонської області, перевезення на яких здійснюються відповідно до чинних
договорів з організаторами перевезень, у складі згідно з додатком.
2. Робочій групі, утвореній даним розпорядженням, до 24 лютого
2017 року підготувати проект відповідного Порядку та надати його на
затвердження.
3. Контроль за виконанням
цього
розпорядження
покласти
на
в.о. заступника голови обласної держ авної адміністрації Адамчика О.О.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Г ордєєв

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
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СКЛАД
робочої групи з підготовки проекту П орядку узгодження механізму
формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних
марш рутах загального користування, що не виходять за межі Херсонської
області, перевезення на яких здійснюються відповідно до чинних договорів
з організаторами перевезень

Адамчик
Олександр Олександрович

в.о. заступника голови обласної державної
адміністрації, керівник робочої групи

Соценко
Валерій Валерійович

в.о.
начальника
управління
транспорту,
дорожньої інфраструктури та з в ’язку обласної
державної адміністрації, заступник керівника
робочої групи

Неділько
Дмитро Валерійович

-

головний
спеціаліст
відділу
транспорту
управління
транспорту,
дорож ньої
інфраструктури та з в ’язку обласної державної
адміністрації, секретар робочої групи

Члени робочої групи:
Бойко
Вікторія Вікторівна

-

начальник відділення Національної служби
посередництва і примирення в Херсонській
області (за згодою)

Василенко
В ’ячеслав Петрович

-

голова
Херсонського
територіального
А нтимонопольного комітету
згодою)

обласного
відділення
України (за

Вишнівський
Володимир М ихайлович

голова Х ерсонського обласного осередку
Всеукраїнської
асоціації
автомобільних
перевізників (за згодою)

Гасанов
Роман Алікрамович

начальник ю ридичного управління
обласної держ авної адміністрації

апарату

2
Деркач
Віктор Андрійович

Продовження додатка
депутат Херсонської обласної ради, голова
постійної комісії обласної ради з питань
архітектури, транспорту,
будівництва та
ж итлово-комунального
господарства,
тарифної
політики
і
взаємодії
з
підприємствами
енергетичної
галузі
(за
згодою)

Джиганський
Микола Х ристофорович

директор ТОВ «Іксора» (за згодою)

Монастирьов
Юрій Вікторович

голова правління ПрАТ «Херсонське АТП
16527» (за згодою)

Павленко
М ихайло Васильович

голова громадської організації «Громадський
контроль
транспорту Херсонщ ини»
(за
згодою)

Пастух
Ігор Олександрович

начальник Чорноморського міжрегіонального
управління Укртрансбезпеки (за згодою)

Чцик
Вадим М иколайович

головний спеціаліст з питань запобігання та
виявлення
корупції
апарату
обласної
державної адміністрації

В.о. заступника голови
обласної держ авної адміністрації

'О ГО . Адамчик

