
 
 

_______________  Знам’янської  міської  ради 
сьомого  скликання 

                                                                                               ПРОЕКТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
від                  2016 року                                         № 

м. Знам’янка 
 
Про внесення змін до схеми 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» 
  
 

Розглянувши звернення мешканців кварталу «Свобода» та їх скарги, враховуючи схеми 

дислокації дорожніх знаків по місту Знам’янка 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», керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Знам’янська міська рада  

В и р  і ш и л а: 

1. Внести зміни до схеми 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», шляхом нанесення на схему дорожніх знаків  3.3 «Рух вантажних 

автомобілів заборонено» по вулиці Осадчого на перетині з вулицею  Олега Антонова та 

на перетині з провулком Транспортний. 
2.  КП «Знам’янський ККП» (кер. М.Коротченко) провести роботи по встановленню 

дорожніх знаків 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено». 
3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів С. Гребенюка. 
4. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання «Про внесення змін до схеми 

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» 
1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: проект рішенням 

міської ради підготовлений на вимоги мешканців кварталу «Свобода» та на підставі 

письмового звернення, встановлює вимоги щодо безпеки руху автотранспорту по вул. 

Осадчого. 
2. Потреба і мета прийняття рішення: виконання вимог мешканців південної сторони 

кварталу «Свобода» щодо руху автотранспорту. 
3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття 

рішення: забезпечення збереження дорожнього покриття вулиці Осадчого, задоволення 

вимог мешканців. 
4. Механізм виконання рішення: прийняття рішення міської ради. 
5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується 

внести зміни до існуючого рішення ради): не потребує. 
6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або 

іншого місця оприлюднення:____________________. 
7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту 

рішення:_________________________________________________. 
8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена 

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для 

документів»:______________________________. 
 

Н.Клименко 
 


