
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

о?. &£■ £#<*£> №  306
Про створення обласної робочої 
групи з питань боротьби з 
нелегальними перевезеннями 
пасажирів автомобільним транспортом

Керуючись статтями 6, 13, 20, 35, 39, 41 Закону України "Про місцеві 
державні адміністрації", Плану заходів щодо боротьби з нелегальними 
перевезеннями, затвердженого Міністерством інфраструктури України 
20 грудня 2018 року, з метою забезпечення моніторингу законності 
пасажирських перевезень та у зв'язку із кадровими змінами в окремих обласних 
установах та організаціях

1. Утворити обласну робочу групу з питань боротьби з нелегальними 
перевезеннями пасажирів автомобільним транспортом (далі -  Робоча група) та 
затвердити її склад згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 28.01.2019 № 29 "Про створення обласної робочої 
групи з питань функціонування ринку пасажирських автомобільних перевезень".

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
облдержадміністрації Остапченко Н.В.

Віталій БУНЕЧКО



Додаток
до розпорядження голови 
облдержадміністрації

N*506

СКЛАД
обласної робочої групи з питань боротьби з нелегальними перевезеннями 

пасажирів автомобільним транспортом

Остапченко 
Наталія Віталіївна

- заступник голови облдержадміністрації, 
голова робочої групи

Хоменко 
Інна Вікторівна

- директор Департаменту регіонального розвитку 
облдержадміністрації, заступник голови робочої 
групи

Ясинецький 
Валерій Павлович

- начальник відділу транспорту та зв’язку 
управління розвитку автомобільних доріг

* загального користування місцевого значення 
Департаменту регіонального розвитку 
облдержадміністрації, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

Оксаніч 
Ігор Олегович

- начальник відділу з питань експертизи умов 
праці управління Держпраці у Житомирській 
області 
(за згодою)

Омельчук
Олександр Васильович

- начальник відділу безпеки дорожнього руху 
управління патрульної поліції у Житомирській 
області (за згодою)

Осіпов
Юрій Анатолійович

- начальник управління Укртрансбезпеки в 
Житомирській області (за згодою)

Палій
Ярослав Васильович

- начальник відділу розгляду звернень платників 
податків управління податків і зборів з фізичних 
осіб Головного управління Державної податкової 
служби у Житомирській області (за згодою)
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Продовження додатка

Сладківський - виконавчий директор Асоціації роботодавців
Юрій Володимирович транспорту Житомирської області (за згодою)

Райковський - генеральний директор ТОВ "Компанія
Артем Геннадійович "Житомиравтотранс" (за згодою)

Шимон - старший оперуповноважений ВКЗЕ
Валерій Петрович Управління СБУ в Житомирській області (за

згодою)

Ясинецький В.П. 
47-46-52


