
 

 

_______________  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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

           Додаток  

       до рішення  міської ради 

від      2016 року  № 

Перелік об’єктів для безоплатної передачі з балансу управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради на баланс 

комунального підприємства «Знам’янська житлово-есплуатаційна контора №1» 

№ 

п/п Назва об’єкта Вартість (грн.) 

1 

Реконструкція системи газопостачання житлового 4-х поверхового 

будинку по  ул..Фрунзе ,81  в м.Знам’янка  (заміна зовнішнього 

газопроводу) 

20611,20 

2 

Реконструкція системи газопостачання житлового 4-х поверхового 

будинку по  ул..Фрунзе,85  в м.Знам’янка  (заміна зовнішнього 

газопроводу) 

20510,40 

3 

Реконструкція системи газопостачання житлового 4-х поверхового 

будинку по  ул..Фрунзе,87 в м.Знам’янка  (заміна зовнішнього 

газопроводу) 

20022,00 

4 

Реконструкція системи газопостачання житлового 5-ти поверхового 

будинку по  ул..ГаПартизанська,11 в м.Знам’янка  (заміна 

зовнішнього газопроводу) 

19487,75 

5 

Реконструкція системи газопостачання житлового 4-х поверхового 

будинку по Чайковського,30 в м.Знам’янка  (заміна зовнішнього 

газопроводу) 

15983,41 

6 

Реконструкція системи газопостачання житлового 3-х поверхового 

будинку по Чайковського,32 в м.Знам’янка  (заміна зовнішнього 

газопроводу) 

18398,69 

7 

Реконструкція системи газопостачання житлового 5-ти поверхового 

будинку по  ул..Глібко,2 в м.Знам’янка  (заміна зовнішнього 

газопроводу) 

14477,22 

8 

Реконструкція системи газопостачання житлового 3-х поверхового 

будинку по  вул.Чайковського, 28 в м. Знам'янка (заміна зовнішнього 

газопроводу) 

 

16227,46 

  Всього: 145718,13 

 

                         Секретар  міської ради                             Н. Клименко 

 


