
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

До проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 26 жовтня 2012 року № 750 «Про зміну 

напрямку головної дороги на перехресті вулиць Дзержинського та Петровського в 

м.Знам’янці» 
 

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 руху на перехресті 

2. Потреба і мета прийняття рішення. Дане рішення посприяє забезпеченню 

безпеки дорожнього руху, належної організації дорожнього руху технічними 

засобами регулювання дорожнього руху на проїжджій частині міста Знам’янка. 

Дасть можливість зручно переміщуватися на перехресті технічним засобам та  

зменшить кількість випадків аварійних ситуацій. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення. Необхідність передбачення коштів на перенесення дорожніх 

знаків на данному перехресті. 

4. Механізм виконання рішення. Нанести на схему напрямок головної дороги на     

перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола (Дзержинського) та Соборна 

(Петровського) в м. Знам’янка, з руху праворуч на рух ліворуч та відповідні 

дорожні знаки, згідно Правил дорожнього руху  на  схемі дислокації дорожніх 

знаків по місту Знам’янка «Про організацію дорожнього руху по м. Знам’янка». 

 

 

06.05.2016                    Р.С. Кондратьєв 
 

 

                                                                                         ПРОЕКТ 

 

_________сесія  Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ____________2016 року                                                  № 

 

м. Знам’янка 

 

Проект рішення виносить 

партія “Сила людей” 

доповідач депутат міської ради 

Р. Кондратьєв 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 26 жовтня 2012 року 

№750 ««Про зміну напрямку головної дороги  

на перехресті вулиць Дзержинського  

та Петровського в м.Знам’янці» 

 



Враховуючи звернення депутатів Знам’янської міської  ради сьомого 

скликання, на підставі Закону України «Про дорожній рух», Постанову Кабінету 

Міністрів України від 10 жовтня 2001 року №1306 «Про правила дорожнього руху», 

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада 

В и р і ш и л а : 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 26 жовтня 2012 року № 750 «Про 

зміну напрямку головної дороги на перехресті вулиць Дзержинського та 

Петровського в м.Знам’янці», виклавши п.1 в такій редакції: «Напрямок головної 

дороги на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола (Дзержинського) та Соборна 

(Петровського) в м.Знам’янці, з руху праворуч на рух ліворуч». 

2. Рекомендувати управлінню житлово-комунального господарства  

встановити дорожні знаки у напрямку головної дороги, на перехресті вулиць 

В’ячеслава Чорновола (Дзержинського) та Соборна (Петровського) в м. Знам’янці, 

з руху праворуч на рух ліворуч. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  

питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного 

середовища (гол.А.Тесленко). 

 

Міський голова                                 С.Філіпенко 
 

 


