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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 жовтня 2019 року
Борислав
№ 250



Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21 квітня 2016 року № 74 „Про затвердження комісії з питань контролю за виконанням перевізниками умов договору про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м.Бориславі у новому складі” 

Відповідно до ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.6, 7 Закону України „Про автомобільний транспорт”, 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 і доповненнями), рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 30 травня 2013 року № 120 „Про затвердження порядку здійснення контролю за виконанням перевізниками умов договорів про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Бориславі” та беручи до уваги доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі міської ради Л.Попеля від 12 вересня 2019 року, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1.Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 21 квітня 2016 року № 74 „Про затвердження комісії з питань контролю за виконанням перевізниками умов договору про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м.Бориславі у новому складі” (зі змінами внесеними згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 07 вересня 2017 року № 196) щодо комісії з питань контролю за виконанням перевізниками умов договору такі зміни:                
- вивести зі складу комісії з питань контролю за виконанням перевізниками умов договору про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м.Бориславі Сащука М.М.-відповідального секретаря адмінкомісії, головного спеціаліста відділу правового забезпечення міської ради;
- ввести до складу комісії з питань контролю за виконанням перевізниками умов договору про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м.Бориславі Тахтарову О.Б.- начальника відділу правового забезпечення міської ради.
       
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника міського голови С.Д.Солоненко.



Міський голова                                                                                             І.Яворський


