
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18.12.13       Ужгород               № 447 
 
 
Про склад  робочої групи 
 

  Відповідно   до   ст. 30,   п. 6   ст. 59   Закону   України      "Про місцеве 
самоврядування   в   Україні" ,  Закону   України   "Про автомобільний 
транспорт", постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 "Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування", з метою впорядкування 
роботи міського громадського транспорту загального користування та 
залучення суб’єкта господарювання на конкурсних засадах для виконання 
функцій з організації та управління рухом автобусів на регулярних міських 
автобусних маршрутах загального користування  з використання "GPS – 
системи" і підготовки інформації про роботу перевізників виконком міської 
ради ВИРІШИВ : 
 1. Затвердити  склад робочої  групи з вивчення та розробки Положення 
про конкурсний комітет з визначення суб’єкта господарювання для виконання 
функцій організації та управління рухом на регулярних міських автобусних 
маршрутах загального користування, з використанням  "GPS – системи", Умов 
проведення конкурсу та Порядку визначення переможця конкурсу (додаток). 
 2. Робочій групі до 15.01.14 розробити Положення про конкурсний 
комітет з визначення суб’єкта господарювання для виконання функцій 
організації та управління рухом на регулярних міських автобусних маршрутах 
загального користування, з використанням  "GPS – системи", Умов проведення 
конкурсу та Порядку визначення переможця конкурсу та подати на розгляд 
виконавчого комітету. 
          3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Белякова Ю. В.  

 
 

Міський голова                В. Погорелов 
 
 
 



Додаток   
        до рішення виконкому 

 від  18.12.13     № 447  
 
С К Л А Д 

робочої  групи з вивчення та розробки Положення 
про конкурсний комітет з визначення суб’єкта господарювання для виконання 
функцій організації та управління рухом на регулярних міських автобусних 

маршрутах загального користування  , з використанням  "GPS – системи", Умов 
проведення конкурсу  та Порядку визначення переможця конкурсу 

 
 
Беляков Юрій 
Володимирович 
 

- заступник міського голови, голова робочої групи   

 
Члени робочої групи: 

 
Александров Денис 
Олегович 
 

-  начальник юридичного відділу 

Драшкоці Георгій 
Адальбертович 

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

Пугачов Володимир 
Олександрович 

- начальник відділу  транспорту, державних 
закупівель та зв’язку 
 

Пучков Віталій 
Леонідович 

- головний виконавчий директор "Транском СЕО" (за 
згодою) 
 

Трембецький Йосип 
Йосипович 

- директор комунального підприємства "Служба 
пасажирських перевезень" Ужгородської міської 
ради 
 

Химич Вікторія 
Віталіївна 

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

 
 
 
Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому          Д. Геворкян 
 


	С К Л А Д

