
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23.08.2017       Ужгород     № 265 

 

Про склад конкурсного  комітету  

із  визначення  автомобільних  

перевізників на міських автобусних 

маршрутах загального користування 

 

 

  Відповідно до  частини 6 статті 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Закону України „Про автомобільний транспорт”, 

постанови Кабінету Міністрів України  03.12.2008 № 1081 „Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування”, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити конкурсний комітет із визначення автомобільних 

перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування у 

новому складі згідно з додатком. 

 2. Визнати таким, що втратив чинність додаток 42 до рішення виконкому 

30.06.2016 № 188 „Про склад комісій, рад та комітетів виконкому міської ради”.  

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 

Міський голова                        Б. Андріїв

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

      Додаток   

             до рішення виконкому 

                           23.08.2017 № 263 

 

С К Л А Д 

конкурсного комітету із визначення автомобільних перевізників  

 на міських автобусних маршрутах загального користування 

 

 

Фартушок Ігор 

Іванович 

 

- заступник міського голови, голова конкурсного  

комітету 

 

Бобик Петро Іванович - начальник відділу транспорту, державних закупівель 

та зв’язку, заступник голови конкурсного комітету 

 

Драшкоці Георгій 

Адальбертович 

- головний спеціаліст відділу транспорту, державних 

закупівель та зв’язку, секретар конкурсного комітету 

 

Члени конкурсного комітету: 

 

Воронін Олександр 

Володимирович 

- голова обласної організації профспілки  працівників 

автомобільного транспорту та шляхового 

господарства (за згодою)  

 

Грегор Віталій 

Леонідович  

- представник громадської організації „Спеціальний 

контроль” (за згодою) 

 

Дідик Іван Васильович - голова правління громадської організації „Асоціація 

пасажирів – осіб з обмеженими можливостями 

Закарпатської області” (за згодою) 

 

Драгула Іван 

Михайлович 

- т.в.о. заступника начальника управління- начальник 

відділу безпеки дорожнього руху управління 

превентивної діяльності Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області, 

полковник поліції (за згодою) 

 

Кейс Сергій Гейзович - заступник начальника управління - начальник  

відділу державного контролю та нагляду за безпекою 

на транспорті управління Укртрансбезпеки у 

Закарпатській області (за згодою) 

   



Кручаниця Василь 

Васильович 

- голова Закарпатського обласного місцевого осередку 

Всеукраїнської громадської асоціації „Український 

медичний центр безпеки дорожнього руху” (за 

згодою)  

 

Шаркаді  Володимир 

Іванович 

- завідувач сектору технічного контролю та 

перевезення небезпечних вантажів транспортними 

засобами регіонального сервісного центру 

Міністерства внутрішніх справ України в 

Закарпатській області (за згодою) 

 

Шкелебей Людмила 

Федорівна 

- заступник голови Закарпатського обласного 

місцевого осередку Всеукраїнської громадської 

організації „Громадський комітет транспортної 

безпеки” (за згодою) 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                   О. Макара

         
 
 

 

 


