
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я                  ПРОЕКТ 
 

 
від                  2015 р. №                                                                 м. Ужгород 

 
Про склад комісії 
 
 
 Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, виконком міської ради ВИРІШИВ:  
 1. Затвердити склад комісії з безпеки дорожнього руху та координації 
роботи автотранспорту згідно з додатком.                                                                         
 2. Визнати таким, що втратив чинність додаток 2 до рішення виконкому  
08.12.2010 № 405. 
 
 
Міський голова                Б. Андріїв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток    
                  до рішення виконкому 

                      ______________ №______ 
 

С К Л А Д 
  комісії з безпеки дорожнього руху та координації роботи автотранспорту 

 
 
Цап Іштван Юліусович 
 

- перший заступник міського голови, 
голова комісії 
 

Габор Олександр Михайлович -  заступник міського голови, заступник    
голови комісії  
  

Лозан Олександр Васильович -  головний     спеціаліст     відділу 
експлуатації   житлового   фонду   та 
інженерних     мереж     управління  
житлово-комунального господарства 
департаменту міського господарства, 
секретар комісії  
 

Члени комісії: 
 

Бобик Петро Іванович - начальник відділу транспорту, 
державних закупівель та зв’язку 
 

Гомонай Василь Васильович  - депутат міської ради (за згодою) 
 

Готра Віталій Вікторович  - депутат міської ради (за згодою) 
 

Довбак Іван Михайлович - директор КП „КШЕП” 
 

Драгула Іван Михайлович - начальник сектору Управління 
превентивної діяльності Головного 
управління Національної поліції в 
Закарпатській області (за згодою) 
 

Драшкоці Георгій Адальбертович -    головний    спеціаліст    відділу 
транспорту, державних закупівель та 
зв’язку 
 

Мандич Юрій Васильович  -   депутат  міської   ради   (за згодою)  
 

Марценишин Юрій Ігорович -   начальник   Управління   патрульної 
поліції  у  містах  Ужгороді  та Мукачеві 
(за згодою) 



 
Пайда Оксана Володимирівна -  начальник  відділу  благоустрою 

управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства 
 

Пономарьов Станіслав Борисович 
 

- депутат міської ради (за згодою) 

Просяник Сергій Борисович -   начальник    відділу   муніципальної 
поліції та правопорядку 
 

Трембецький Йосип Йосипович - директор КП "Служба пасажирських  
перевезень" 
 

Цапліна Ірина Богданівна - головний    спеціаліст    відділу 
транспорту, державних закупівель та 
зв’язку 
 

Шаркаді Володимир Іванович - начальник    сектору  Управління 
превентивної діяльності Головного 
управління Національної поліції в 
Закарпатській області (за згодою) 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому          О. Макара 
 


