
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання  
«Про внесення змін до схеми дислокації дорожніх знаків по місту Знам’янка, 

затверджені рішенням міської ради від 31 березня 2009 року №924 «Про організацію 

дорожнього руху по м. Знам’янка». 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення.                

Відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та належної організації 

дорожнього руху технічними засобами регулювання дорожнього руху на ділянці 
дороги де на разі розташовано даний дорожній знак та куди запропоновано його 

перенести недостатньо врегульовані.  
2. Потреба і мета прийняття рішення. Дане рішення посприяє вдосконаленню 

регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, належної 

організації дорожнього руху технічними засобами регулювання дорожнього руху 
на вулично – дорожній мережі міста Знам’янка. Дасть можливість зберегти 

дорожнє покриття центральної вулиці міста та дасть спокій і безпеку громадянам.  
3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення. Необхідність передбачення коштів на перенесення вказаного 

дорожнього знаку з перехрестя Жовтнева-ВЛКСМ  
4. Механізм виконання рішення Доповнити схему дислокації дорожніх знаків по 

місту Знам’янка, затвердженої рішенням міської ради від 31 березня 2009 року 
№924 «Про організацію дорожнього руху по м. Знам’янка». Нанести на схему та 
встановити додатковий дорожній знак 3.3. "Рух вантажних автомобілів 

заборонено" в місті Знам’янка на перехресті вулиць Жовтнева – Партизанська.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 
 

сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання  

 

Рішення 
 

від __ лютого 2016 року  № ___ 
 

м. Знам`янка 
 

 Про внесення змін до схеми дислокації 
 дорожніх знаків по місту Знам’янка,  
 затверджені рішенням міської ради  

 від 31 березня 2009 року №924 «Про  
організацію дорожнього руху по м. Знам’янка».  

 
Розглянувши депутатський запит депутатів міської ради Тесленка А.В., Щави О.О. та 

Озеряного В.А., на виконання Закону України «Про внесення змін до діючих 

законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху», належної організації дорожнього руху 

технічними засобами регулювання дорожнього руху на вулично – дорожній мережі міста 
Знам’янка згідно Закону України «Про дорожній рух», ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада  

 

                                                            В и р і ш и л а : 
 

1. Доповнити схему дислокації дорожніх знаків по місту Знам’янка, затвердженої 

рішенням міської ради від 31 березня 2009 року №924 «Про організацію 
дорожнього руху по м. Знам’янка».           

2. Нанести на схему та встановити додатковий дорожній знак 3.3. "Рух вантажних 

автомобілів заборонено" в місті Знам’янка на перехресті вулиць Жовтнева – 
Партизанська.  

3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово–комунального господарства та охорони навколишнього природного 
середовища (гол. Клименко Н.М.).  

 
 
 

 
Міський голова                                                   С.Філіпенко 

 

 


