
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

18.05.2017 Ужгород № 172 
     
 

 

 

Про робочу групу 

 
     
 Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Закону України “Про дорожній рух”, з метою 

удосконалення організації руху транспортних засобів на регульованих 

перехрестях, підвищення рівня безпеки дорожнього руху: 

 1. Утворити робочу групу з обстеження регульованих перехресть на 

території міста згідно з додатком. 

 2. Робочій групі до 19.06.2017 провести відповідне обстеження та 

визначити потребу в дооблаштуванні засобами організації дорожнього руху 

(дорожніми знаками, дорожньою розміткою) на регульованих перехрестях, про 

що скласти відповідний акт та подати на розгляд комісії з безпеки дорожнього 

руху та координації роботи автотранспорту. 

 3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                        Б. Андріїв 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Додаток  

       до розпорядження міського голови 

       18.05.2017 № 172  

 

СКЛАД 

робочої групи з обстеження регульованих перехресть на території міста 

 

Фартушок Ігор Іванович - в. о. заступника міського голови, 

начальник відділу взаємодії з 

правоохоронними органами та 

запобігання і протидії корупції, голова 

робочої групи 

 

Бабидорич Володимир Іванович - директор департаменту міського 

господарства, заступник голови 

робочої групи 

  

Члени робочої групи: 

 

Довбак Іван Михайлович - директор КП "КШЕП" 

 

Драгула Іван Михайлович - т.в.о. заступника начальника 

управління - начальника відділу 

Управління превентивної діяльності 

Головного управління Національної 

поліції в Закарпатській області (за 

згодою) 

 

Драшкоці Георгій Адальбертович - головний спеціаліст відділу 

транспорту, державних закупівель та 

зв’язку 

 

Ковальчук Олександр Миколайович - начальник сектора безпеки 

дорожнього руху Управління 

патрульної поліції в містах  Ужгороді 

та Мукачеві Департаменту патрульної 

поліції, підполковник поліції (за 

згодою) 

 

Оксьон Юрій Юрійович - депутат міської ради (за згодою) 

 

Пецкар Олександр Ілліч - начальник відділу технічного нагляду 

за капітальним ремонтом об’єктів 

благоустрою та житлового фонду 

департаменту міського господарства 



 

 

Петечела Віталій Васильович - старший інспектор Управління 

превентивної діяльності Головного 

управління Національної поліції в 

Закарпатській області (за згодою) 

 

Приходько Ростислав Орестович - радник міського голови 

 

Рущак В’ячеслав Васильович - інспектор роти № 4 батальйону 

Управління патрульної поліції в містах 

Ужгороді та Мукачеві Департаменту 

патрульної поліції (за згодою) 

 

Цуркан Олександр Михайлович - головний спеціаліст відділу 

технічного нагляду за капітальним 

ремонтом об’єктів благоустрою та 

житлового фонду департаменту 

міського господарства 

 

 

Керуючий справами виконкому                    О. Макара 


