
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

27.01.2021                                                                                                   №  52-ОД 

 

 

Про внесення змін до розпоря-

дження голови Сумської облас-

ної державної адміністрації     

від 11.07.2011 № 488 

 

 

Відповідно до частини першої статті 6, статей 20, 39 Закону України  

«Про місцеві державні адміністрації», статті 44 Закону України                       

«Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України                    

від 3 грудня 2008 р. № 1081 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»              

(зі змінами), у зв’язку з кадровими змінами: 

 1. Внести зміни до складу конкурсного комітету з визначення 

підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при 

проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських та міжміських 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

території області, утвореного розпорядженням голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 11.07.2011 № 488 «Про конкурсний комітет з 

визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу 

при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських та 

міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 

межі території області», виклавши його в новій редакції (додається). 

 2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 27.08.2014 № 370-ОД «Про 

внесення змін до складу конкурсного комітету з визначення підприємства 

(організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу 

по перевезенню пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі території області»,  

від 01.09.2017 № 485-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 27.08.2014 № 370-ОД». 
  

 

Голова                                                                                        Василь ХОМА



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови  

Сумської обласної державної 

адміністрації 

11 липня 2011 року № 488  

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

27 січня 2021 року № 52-ОД) 

 
СКЛАД 

конкурсного комітету з визначення підприємства (організації) для 
здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по пере-
везенню пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах 
загального користування, що не виходять за межі території області 

 
Дудченко 
Володимир Васильович 

‒ директор Департаменту розвитку інфра-
структури Сумської обласної державної 
адміністрації, голова конкурсного комітету 
 

Терентьєв 
Олег Георгійович 

‒ 
 

заступник директора Департаменту ‒ началь-
ник управління розвитку дорожньої інфра-
структури Департаменту розвитку інфра-
структури Сумської обласної державної 
адміністрації, секретар конкурсного комітету 
 

Гетун 
Вячеслав Володимирович 

‒ начальник відділу надання адміністративних 
послуг у Сумській області Слобожанського 
міжрегіонального управління Укртрансбез-
пеки (за згодою) 
 

Гришак  
Олександр Вікторович 

‒ заступник начальника юридичного відділу 
апарату Сумської обласної державної адміні-
страції 
 

Кіктенко 
Микола Миколайович 
  

‒ 
 

член відокремленого підрозділу «Місцевий 
осередок Всеукраїнської громадської ор-
ганізації «Громадський комітет транспорт-
ної безпеки» у Сумській області» (за згодою) 
 

Мальцев  
Дмитро Сергійович 
 

‒ 
 

голова громадської організації «Центр по 
боротьбі з корупцією та тіньовою 
економікою» (за згодою) 
 

 
 
Керівник апарату                                                         Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 
Директор Департаменту  
розвитку інфраструктури                                           Володимир ДУДЧЕНКО 


