
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 76 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
26.03.2020          Мукачево     №1858 
 
Про створення комісії з безпеки дорожнього руху на території 
Мукачівської міської  об'єднаної  територіальної громади  
 

У зв’язку із створенням Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади та з метою належної взаємодії Управління патрульної поліції в 
Закарпатській області  Департаменту патрульної поліції та виконавчими 
органами міської ради з питань забезпечення правопорядку та безпеки 
дорожнього руху на вулицях міста, враховуючи лист Управління патрульної 
поліції від 04.01.2017р, №55/41/15/01-2017, на виконання ст. 6 Закону 
України «Про дорожній рух», керуючись ст. 25 ч.1 ст.59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, 
будівництва, архітектури та транспорту (протокол №72  від 24.03.2020 р.), 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань законності, 
регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій 
(протокол №74  від 25.03.2020 р.),   Мукачівська міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Вважати таким, що втратило чинність  рішення 26-ї сесії 

Мукачівської міської ради 7-го скликання від 20.04.2017 р. №646 «Про 
створення міської комісії з безпеки дорожнього руху в м. Мукачеві» зі 
змінами. 

2.  Створити  комісію з безпеки дорожнього руху на території 
Мукачівської міської  об'єднаної  територіальної громади.   

3. Затвердити Положення про  комісію з безпеки дорожнього руху на 
території Мукачівської міської  об'єднаної  територіальної громади    
(Додаток 1). 

4. Затвердити персональний склад комісії з безпеки дорожнього руху  
на території Мукачівської міської  об'єднаної  територіальної громади.   
(Додаток 2). 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Е. Барчія та постійні депутатські комісії з питань житлово-
комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту; 
законності, регламенту, депутатської  етики,  оборонної роботи та 
надзвичайних ситуацій. 

Міський голова                  А. БАЛОГА 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Додаток 1 до 
  Рішення 76 сесії  
Мукачівської міської  ради  
7-го скликання  
від 26.03.2020 р. №1858 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з безпеки дорожнього руху   на території Мукачівської 
міської  об'єднаної  територіальної громади.   

 
1. Загальні положення. 

1.1. Комісія з безпеки дорожнього руху на території Мукачівської міської 

ОТГ  (далі - Комісія) утворюється з метою надання рекомендацій виконавчим 

органам Мукачівської міської ради щодо покращення та підвищення стану 

безпеки руху на вулицях міста, запобігання скоєнню та попередження 

дорожньо-транспортних пригод, створення налагодженої взаємодії у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, контролю за утриманням вулично-

дорожньої мережі у безпечному для учасників дорожнього руху стані, 

обладнання вулиць міста технічними засобами регулювання. 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується законами України, постановами 

Верховної Ради України, розпорядженнями, постановами Кабінету Міністрів 

України, іншими нормативними документами з безпеки дорожнього руху та 

цим Положенням. 

1.3. Свою діяльність Комісія здійснює у взаємодії з органами національної 

поліції та іншими установами та організаціями, діяльність яких стосується 

безпеки дорожнього руху. 

1.4. Склад та кількість членів Комісії затверджується рішенням Мукачівської 

міської ради. До складу Комісії можуть включатися керівники виконавчих 

органів ради, депутати міської ради, представники поліції, підприємств усіх 

форм власності та громадських організацій. 

1.5. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але 

не менше, ніж один раз на квартал. 

 



2. Завдання та функції Комісії. 
 

2.1. Основним завданням Комісії є сприяння реалізації державної політики у 

сфері безпеки дорожнього руху. 

2.2. Реалізація заходів з забезпечення організації дорожнього руху та 

благоустрою на території Мукачівської міської ОТГ згідно генерального 

плану, проектів детального планування та забудови населених пунктів, 

автоматизованих систем керування дорожнім рухом, комплексних 

транспортних схем і схем організації дорожнього руху, встановлення зон 

паркування з дотриманням правил благоустрою. 

2.3. Комісія надає пропозиції та сприяє відповідним виконавчим органам 

Мукачівської міської ради стосовно: 

2.3.1. розробки заходів з питань безпеки дорожнього руху, запобігання 

дорожньо-транспортних подій та підвищення рівня транспортної дисципліни 

учасниками дорожнього руху; 

2.3.2. організації дорожнього руху  на території Мукачівської міської 

ОТГ; 

2.3.3. фінансування заходів, пов’язаних із профілактикою дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму; 

2.3.4. міських програм розвитку дорожнього руху та його безпеки; 

2.3.5. проведення роботи по пропаганді безпеки дорожнього руху; 

2.3.6. організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів; 

2.3.7. прийняття рішень про розміщення, обладнання та 

функціонування 

майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на 

вулицях і дорогах на території Мукачівської міської ОТГ. 

2.3.8. погодження маршрутів перевезення небезпечних, надгабаритних і 

великогабаритних вантажів; 

2.3.9. організації та здійснення заходів щодо захисту навколишнього 

природного середовища від шкідливого впливу транспорту; 



2.3.10. прийняття рішень про розміщення обмежувачів руху вантажних 

транспортних засобів, розроблення схем проїзду вантажних транспортних 

засобів. 

2.3.11 вирішення інших питань дорожнього руху згідно з чинним 

законодавством. 

3. Організація роботи Комісії. 
 

3.1. Комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря та членів 

комісії. 

3.2. Засідання комісії проводяться за необхідністю згідно рішення голови 

комісії чи його заступника. Запрошення членів комісії проводиться її 

секретарем. 

3.3. Результати роботи комісії оформляються протоколом, який веде секретар 

комісії. 

3.4. Протокол комісії розміщується у відкритому доступі на сайті 

Мукачівської міської ради. 

3.5.  Члени комісії беруть участь в розгляді та обговоренні питань, винесених 

на розгляд засідань комісії. 

3.6. Члени комісії зобов’язані дотримуватися норм законодавства, цього 

Положення, об’єктивно та неупереджено розглядати питання винесені на 

розгляд комісії. 

3.7. Члени комісії мають право на ознайомлення з усіма матеріалами та 

документами, поданими на розгляд комісії, а також на відображення своєї 

окремої думки у протоколі засідання комісії. 

3.8. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо у засіданні Комісії 

беруть участь більше половини її складу. Всі питання Комісії вирішуються 

більшістю голосів від присутніх її членів. 

3.9. Голова Комісії забезпечує скликання і проведення засідань Комісії, 

проводить її засідання, звертається у разі потреби до органу, який утворив 

Комісію, з клопотанням про внесення змін до її персонального складу. 

 



 
4. Права Комісії. 

4.1. Комісія має право: 

4.1.1. отримувати від виконавчих органів Мукачівської міської ради, 

підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для роботи Комісії; 

4.1.2. залучати кваліфікованих спеціалістів до участі в опрацюванні 

проблемних питань з безпеки дорожнього руху. 

4.1.3. заслуховувати на засіданнях Комісії керівників підприємств, 

установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання з 

питань виконання вимог законодавства, рішень органів виконавчої влади про 

дорожній рух і його безпеку; 

4.1.4. розглядати подання дорожніх організацій, установ, підприємств, 

громадян з питань щодо покращання безпеки дорожнього руху на вулицях 

Мукачівської міської  ОТГ; 

4.1.5. надавати обов’язкові до розгляду та реагування рекомендації 

відповідальним службам, установам та організаціям щодо пріоритетів у 

виконанні ремонтних робіт, встановлення дорожніх знаків, засобів 

обмеження руху та паркування, примусового зниження швидкості, 

світлофорних об’єктів, організації місць зупинки та паркування, 

велосипедної інфраструктури; 

4.2. Комісія має право розглядати і вирішувати інші питання, які відповідно 

чинного законодавства стосуються безпеки дорожнього руху та повноважень 

органів місцевого самоврядування в частині організації дорожнього руху та 

благоустрою об’єктів дорожньої інфраструктури. 

 

Секретар міської ради          І. МАНЯК 

   



  Додаток 2 до 
  Рішення 76 сесії  
Мукачівської міської  ради  
7-го скликання  
від 26.03.2020 р. №1858 

 
 

    СКЛАД 
комісії з безпеки дорожнього руху на території Мукачівської 
міської ОТГ 

 
Голова комісії: 
Барчій Едуард Васильович     Заступник міського голови, 
 
Заступник голови комісії: 
Гасинець Вячеслав Омелянович   Начальник Управління  

міського господарства,  
 
Секретар комісії:      
Раїнчук Любомир Іванович                                        
            Начальниквідділуінфраструктури     

    та благоустрою міста управління  
міського господарства.            

 
Члени комісії: 

 
Бердишев Олександр Вадимович Депутат Мукачівської міської 
  ради 7-го скликання (за 

згодою); 
 
Бідзіля Олександр Олександрович Директор ММКП 

«Мукачівпастранс»; 
 
Діус Василь Васильович    Директор ММКП «Ремонтно –  

будівельне управління»; 
 
Івановчик Іван Іванович начальник відділу 

архітектурно-будівельного 
контролю Мукачівської 
міської  ради; 

 
Іванчо Роберт Йосипович Голова постійної депутатської 

комісії з питань законності, 
регламенту, депутатської 
етики, оборонної роботи та 



надзвичайних ситуацій (за 
згодою); 

 
Ковальчук Олександр Миколайович  Начальник сектору 
дорожнього  
       Руху УПП в Закарпатській  

області (за згодою); 
 
 
 
Лізанець Олександр Олександрович Голова постійної депутатської 

комісії з питань житлово-
комунального господарства, 
будівництва, архітектури та 
транспорту (за згодою); 

 
Роман Вячеслав Ференцович  Начальник Управління 

муніципальної інспекції 
Мукачівської міської ради; 

 
Кравчук Юрій Олексійович Депутат Мукачівської міської 
  ради 7-го скликання (за 

згодою). 
 
 
Секретар міської ради        І. МАНЯК 


