ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання
«Про внесення змін та доповнень до Міської комплексної програми розвитку
автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на
2014-2016 роки»
1.Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення. Створення умов
для підвищення ефективності, якості та безпеки перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом, ремонт та утримання у належному стані вулиць і доріг,
функціонування яких є пріоритетним для екстреної медичної допомоги.
2.Потреба і мета прийняття рішення. Метою є вирішення проблем незадовільного
стану автомобільних доріг загального користування.
3.Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття
рішення. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного,
обласного та міського бюджетів, власних коштів підприємств та установ об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків, а також інших джерел не заборонених чинним
законодавством.
4.Механізм виконання рішення включення до переліку заходів Програми підпунктів
6.34 «Капітальний ремонт покриття, проїзної частини з вулиць до будинків, дворових та
прибудинкових територій житлових масивів» та 7.6 «Виготовлення проектнокошторисної документації по проведенню робіт на територіях загального користування,
дворових та прибудинкових територіях», а також розширення видів робіт щодо
утримання доріг, бордюрів та узбіч в підпункті 6.32.
5.Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується
внести зміни до існуючого рішення ради).
6.32 Утримання доріг, очищення бордюру 6.32 Утримання доріг, очищення бордюрів,
від нанесеного бруду
узбіч від нанесеного бруду та ґрунту
6.34 Капітальний ремонт покриття проїзної
частини з вулиць до будинків, дворових
територій житлових масивів
7.6 Виготовлення проектно-кошторисної
документації по проведенню робіт на
територіях
загального
користування,
дворових та прибудинкових територіях
6.Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або
іншого місця оприлюднення__________________.
7.Дата, підпис та ПІБ головного спеціаліста управління містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства (Токарь І.П.)___________.
8.Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена
підписом секретаря міської ради________________________(Клименко Н.М.).

ПРОЕКТ
________ сесія Знам’янської міської ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ
від червня 2016 року
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Про внесення змін та доповнень до Міської
комплексної програми розвитку
автомобільного транспорту
та забезпечення безпеки дорожнього руху
у м. Знам’янка на 2014-2016 роки
З метою дотримання вимог Бюджетного кодексу України, керуючись ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
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1. Внести зміни та доповнення до пунктів 6,7 розділу ІІ «Забезпечення безпеки
дорожнього руху та розвитку дорожньо-мостового господарства, вулиць і доріг
населених пунктів області та доріг загального користування» Міської комплексної
програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки
дорожнього руху у м. Знам’янка на 2014—2016 роки, затвердженої рішенням
міської ради від 25 липня 2014 року №1452, виклавши підпункт 6.32 в такій
редакції та доповнивши підпунктами 6.34,7.6
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проїзної частини з вулиць до
будинків, дворових та
прибудинкових територій
житлових масивів
Виготовлення проектнокошторисної документації по
проведенню робіт на територіях
загального користування,
дворових та прибудинкових
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2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього
природного середовища (гол.А.Тесленко).

Міський голова

С.Філіпенко
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