
 

 
    

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
від 02.07.2012 р.  № 192                  м.Ужгород 
 
 
 
 
Про створення робочої групи 
 

З метою розвитку велосипедної інфраструктури у м. Ужгород та 
керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":  

1. Створити робочу групу для розробки проекту велосипедної 
інфраструктури у м. Ужгороді (додаток). 

2. Провести перше засідання робочої групи 05 липня 2012 року, 
затвердити план заходів та терміни їх виконання. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Белякова Ю.В. 
 
 
 
Міський голова                                                              В.Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
             до розпорядження міського голови 
             від " 02 "   липня    2012 р. № 192 

 
СКЛАД 

робочої групи для розробки проекту  
велосипедної інфраструктури у м. Ужгороді 

 
Беляков Юрій                           - заступник міського голови, голова робочої групи 
Володимирович                          
Бобров Євгеній                         - начальник управління у справах культури,  
Володимирович                        спорту, сім’ї та молоді, заступник голови  
                                                    робочої групи 
Звурський Володимир Ілліч    - головний спеціаліст відділу фізичної культури 
                                                    та спорту управління у справах культури, спорту,  
                                                     сім’ї та молоді, секретар робочої групи 
 

Члени робочої групи: 
Баран Ігор Вячеславович           - приватний підприємець (за згодою) 
Бобіта Віктор Амброзійович     - депутат міської ради (за згодою) 
Волошина Наталія Миронівна  - координатор в громадській організації 
                                                      "Агентство сприяння сталому розвитку 
                                                      Карпатського регіону "Форза" (за згодою) 
Івегеш Михайло Михайлович   - начальник відділу технагляду за капітальним 
                                                      ремонтом об’єктів благоустрою та житлового 
                                                      фонду департаменту міського господарства 
Костенчук Олександр                 - начальник відділу експлуатації житла та 
Анатолійович                               інженерних мереж департаменту міського  
                                                       господарства 
Мунчак Віталія Вікторівна         - член молодіжної громадської організації 
                                                       "ПораБуло" (за згодою) 
Пугачов Володимир                    - начальник відділу транспорту, державних  
Олександрович                             закупівель, промисловості та зв’язку 
Співак Олексій Михайлович       - начальник ВДАІ Ужгородського МВ УМВС 
                                                        України в Закарпатській області (за згодою) 
Татуревич Едуард Віталійович    - голова Закарпатської федерації  
                                                         велоспорту (за згодою) 
Травіна Ольга Валеріївна             - начальник відділу інвестицій, інновацій,  
                                                         розвитку та туризму 
Феськов Володимир                      - співкоординатор Закарпатського  
Геннадійович                                  Громадського Центру (за згодою) 
Хаятова Алла Валеріївна               - начальник відділу інформаційних  
                                                          технологій та зв’язків з громадськістю 
Шеба Олександр Васильович        - начальник управління архітектури та  
                                                          містобудування 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                  Д.Геворкян 
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