
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про створення робочої групи з проведення обстеження пасажиропотоків на 

маршрутах громадського транспорту загального користування Мукачівської 

міської територіальної громади  

 

У зв’язку із кадровими змінами та з метою вивчення питань організації 

належної роботи громадського транспорту загального користування, вивчення 

пасажиропотоку на маршрутах та забезпечення надання населенню послуг з 

пасажирських перевезень належної якості, відповідно до Наказу Міністерства 

інфраструктури України від 15.07.2013 №480 «Про затвердження Порядку 

організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом», 

керуючись п.20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити робочу групу з проведення обстеження пасажиропотоків на 

маршрутах громадського транспорту Мукачівської міської територіальної 

громади. 

2. Затвердити склад робочої групи з проведення обстеження 

пасажиропотоків на маршрутах громадського транспорту Мукачівської міської 

територіальної громади згідно додатку до даного розпорядження. 

3. Результати роботи робочої групи оформляти відповідними актами. 

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження Мукачівського 

міського голови від 27.01.2022 № 30 «Про створення робочої групи з 

проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах громадського 

транспорту Мукачівської міської територіальної громади». 

5. Контроль за виконання даного розпорядження покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова.  

 

 

Міський голова                Андрій БАЛОГА 
 



 

 Додаток до розпорядження  

 Мукачівського міського голови 

 від 01.02.2022 № 36 

 

Склад робочої групи з проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах 

громадського транспорту Мукачівської міської територіальної громади  

 

Голова робочої групи: 

Блінов Андрій Юрійович   –  начальник управління міського         

 господарства Мукачівської міської  

ради. 

Секретар робочої групи:  

Чиж Жанна Вячеславівна      –  головний спеціаліст відділу житлово-                   

   комунального господарства  

   управління міського господарства  

   Мукачівської міської ради. 

 

Члени робочої групи: 

Байса Катерина Юріївна                     – головний спеціаліст, економіст відділу  

бухгалтерського обліку та звітності 

управління міського господарства 

Мукачівської міської ради; 

 

Запотічний Ігор Дмитрович                – контролер пасажирських перевезень 

Мукачівського міського комунального 

підприємства «Ремонтно-будівельне 

управління»; 

 

Коростельов Аркадій Валерійович     – заступник начальника управління 

міського господарства Мукачівської 

міської  ради; 

 

Попадинець  Андрій Васильович        –    начальник відділу житлово- 

комунального господарства 

управління міського господарства 

Мукачівської міської ради;   
  

Тишков Станіслав Сергійович    – головний спеціаліст, юридичного 

   відділу Мукачівської міської ради. 

 

    

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 
 


