
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 24.04. 2019 № 182 

м. Золотоноша  

 

Про утримання комунальних доріг 
 

З метою постійного покращення технічного стану об’єктів житлово-

комунального господарства міста, системного оновлення дорожнього фонду 

міста, на виконання „Програми утримання та ремонту доріг комунальної 

власності у м.Золотоноша на 2018 – 2020 роки”, керуючись п. 1 „а” ст. 30 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника управління житлово-комунального господарства 

Флоренка О.А. „Про утримання комунальних доріг” взяти до відома. 

2. Управлінню житлово-комунального господарства (Флоренко О.А.): 

2.1. Забезпечити ефективне використання коштів, які передбачені на 

фінансування дорожньої галузі міста Золотоноша та посилити контроль за 

діяльністю підприємств житлово-комунального господарства в частині 

утримання та ремонту доріг комунальної власності міста. 

2.2. Продовжити здійснення заходів щодо підвищення ефективності та 

надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення 

потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, 

зокрема, шляхом реалізації проектів, наданих громадою в рамках конкурсу 

„Золотоноша власними руками”. 

2.3. Довести до відома керівників підприємств, установ та організацій всіх 

форм власності, що здійснюють діяльність на території міста Золотоноша, про 

дію обмеження руху транспортних засобів з навантаженням на вісь понад 7 т 

або фактичною масою понад 24 т автомобільними дорогами загального 

користування місцевого значення. 

2.4. Розробити в установленому порядку схеми організації дорожнього руху та 

забезпечити встановлення інформаційно-вказівних і заборонних знаків згідно 

додатку. 

3. Золотоніському відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Черкаській області (Охріменко О.В.) посилити контроль за додержанням 
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Правил дорожнього руху на території міста, зокрема посилення контролю за 

рухом великовагових транспортних засобів. 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

(Коваленко О.В.) при формуванні бюджету міста в межах наявних фінансових 

ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і міською 

радою, передбачити фінансування заходів з утримання та ремонту дорожньої 

галузі міста. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Масла О.М. та управління житлово-комунального господарства 

(Флоренко О.А.). 

 

 

 

Міський голова         В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флоренко 23057 


