
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 29.10.2021           м. Мукачево      № 387 

 

 

 

Про нагородження до Дня автомобіліста і дорожника 

 

 Розглянувши клопотання начальника управління міського господарства 

Мукачівської міської ради Андрія Блінова від 26.10.2021 року за №991/21/01-

06/10199, керуючись п.п. 13, 20 ч.4 ст.42, ч.8 ст. 59  Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, за високий професіоналізм, сумлінну 

працю, вагомий особистий внесок у забезпечення пасажирських перевезень 

Мукачівської міської територіальної громади та з нагоди відзначення 31 жовтня 

2021 року Дня автомобіліста і дорожника: 

 

 1. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради: 

 РУСИНА Рудольфа Арнольдовича – заступника директора Мукачівського 

міського комунального підприємства «Мукачівпастранс». 

 2. Оголосити Подяку Мукачівської міської ради: 

 ГОГА Вірі Юріївні – головному бухгалтеру Мукачівського міського 

комунального підприємства «Мукачівпастранс»; 

 ДЗЯМЦІ Світлані Георгіївні – диспетчеру Мукачівського міського 

комунального підприємства «Мукачівпастранс»; 

 ЛОГОЙДІ Івану Івановичу – механіку автомобільної колони 

Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівпастранс»; 

 ГРЯДІЛЮ Івану Миколайовичу – водію автотранспортних засобів 

Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівпастранс»; 

 ДОБРАЮ Миколі Миколайовичі  – водію автотранспортних засобів 

Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівпастранс»; 

 ЧЕЧУРУ Сергію Івановичу – водію автотранспортних засобів 

Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівпастранс»; 

 БАГИНІ Юрію Юрійовичу – водію автотранспортних засобів 

Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівпастранс»; 

 ПОПЛАВСЬКОМУ Сергію Миколайовичу – водію автотранспортних 

засобів Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівпастранс»; 

 МИКУЛАНИНЦЮ Василю Степановичу – водію автотранспортних 

засобів Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівпастранс»; 

 АНТАЛОВСЬКОМУ Івану Івановичу – водію автотранспортних засобів 

Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівпастранс»; 

 БЕЛЛІ Євгену Євгеньовичу – водію автотранспортних засобів 
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Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівпастранс». 

 3.  Відділу бухгалтерського обліку та звітності Мукачівської міської ради 

провести оплату витрат згідно кошторису (додається) за рахунок коштів, 

передбачених у бюджеті Мукачівської міської територіальної громади на 2021 

рік Програмою забезпечення організаційної діяльності міської ради та 

виконавчого комітету на 2021-2023 роки.    

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Андрій БАЛОГА            
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                                                                                        Додаток  

                                                                            до розпорядження міського голови 

                                                                             29.10.2021 № 387 

 

 

Кошторис 

витрат з нагоди нагородження до Дня автомобіліста і дорожника 

 

 

 Сувеніри (неелектричні побутові  

 прилади для підігрівання їжі)                          12 х 370.00 = 4 440.00      

 

 Квіти                                                                   2 х 210.00 = 420.00     

 

                                                                                         Всього:  4 860.00 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради                                                       Олександр ЛЕНДЄЛ 


