
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.07. 2021 № 303 

м. Золотоноша  

 

Про постійно діючу комісію з безпеки дорожнього  

руху Золотоніської міської територіальної громади 

 

Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства 

(20.07.2021№ 2355) постійно діючу комісію з безпеки дорожнього руху 

Золотоніської міської територіальної громади, на підставі   ст. 6 Закону України  

„Про дорожній рух”, ст. 19 Закону України „Про автомобільні дороги”,  

керуючись п. 1 „а” ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”,- 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.Затвердити Положення про комісію з безпеки дорожнього руху 

Золотоніської міської територіальної громади згідно з додатком 1. 

2. Затвердити персональний склад комісії з безпеки дорожнього руху 

Золотоніської міської територіальної громади згідно з додатком 2. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Масла О.М  та управління житлово-комунального господарства                  

(Харіна А.В.) 

 

Міський голова               Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артем ХАРІН 23093 
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Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету 

від 26.07.2021 № 303 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про постійно діючу комісію з безпеки дорожнього руху                          

Золотоніської міської територіальної громади 

 

1. Загальні положення 

1. Постійно діюча комісія з безпеки дорожнього руху Золотоніської міської 

територіальної громади (надалі – Комісія) утворюється відповідно до законів 

України «Про місцевого самоврядування», «Про дорожній рух», «Про 

автомобільні дороги» з метою координації діяльності у сфері дорожнього руху 

та підвищення його безпеки, а також створення умов для реалізації державної 

Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 

2024 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

21.10.2020 № 1360-р, Правил благоустрою населених пунктів Золотоніської 

міської територіальної громади. Зниження аварійності на вулично – дорожній 

мережі населених пунктів громади, попередження травматизму учасників 

дорожнього руху тощо. 

2.  Рішення Комісії є обов’язковими для виконання всіма розташованими на 

території  Золотоніської міської територіальної громади органами виконавчої 

влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, 

посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово 

проживають на відповідній території. 

3.  Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, 

вимогами цього Положення, нормативними документами з безпеки дорожнього 

руху та благоустрою населених пунктів. 

4. Свою діяльність комісія здійснює у взаємодії з органами поліції та 

іншими установами і організаціями, діяльність яких стосується безпеки 

дорожнього руху. 

5. Склад та кількість членів Комісії затверджується рішенням виконавчого 

комітету міської ради. До складу Комісії можуть включатися керівники та 

представники виконавчих органів та органів місцевого самоврядування, 

представники поліції, підприємств усіх форм власності та громадських 

організацій. 

 

2. Основні завдання Комісії 

1. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання вимог законодавства 

та рішень органів виконавчої влади, рішень міської ради та рішень виконавчого 

комітету міської про дорожній рух та його безпеку. 

2. Розгляд питань щодо реалізації заходів для забезпечення робіт з 

благоустрою, організації дорожнього руху та підвищення безпеки всіх 

учасників руху на території Золотоніської міської територіальної громади 

згідно генеральних планів, проектів детального планування та забудови 

населених пунктів, проектів капітального ремонту, реконструкції та нового 

будівництва об’єктів вулично-дорожньої мережі, впровадження 

автоматизованих систем керування дорожнім рухом, комплексних 
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транспортних систем і схем організації дорожнього руху, зон паркування з 

врахуванням принципів сталого розвитку та дотримання Правил благоустрою. 

3. Збільшення площ громадських просторів, пішохідних зон, велосипедної 

інфраструктури, покращення безбар’єрного середовища та забезпечення 

доступності. 

4. Участь в розробці, надання пропозицій щодо реалізації відповідного 

моніторингу за їх виконанням міських програм розвитку дорожнього руху та 

підвищення його безпеки. 

5. Моніторинг виконання нормативних документів з безпеки дорожнього 

руху та благоустрою населених пунктів, за реалізацією раніше прийнятих 

рішень комісії, а також інших заходів, що стосуються запобігання аварійності, 

підвищення безпеки учасників руху та впровадження принципів сталого 

розвитку. 

6. Приймає участь у розгляді звернень громадян, підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності з пить, що віднесені до відання Комісії. 

 

3. Організація роботи Комісії 

1. Комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря та членів 

комісії. 

2. Засідання Комісії проводяться за необхідністю згідно рішення голови 

комісії чи його заступника, але не менше, ніж один раз у квартал. Запрошення 

членів Комісії проводяться її секретарем. 

3. Результати роботи Комісії оформлюються протоколом, який веде 

секретар Комісії. 

4. Протокол Комісії розміщується у відкритому доступі на сайті 

Золотоніської міської ради. 

5. Секретар Комісії забезпечує ведення єдиного реєстру протоколів Комісії 

та за дорученням голови комісії та/або його заступника забезпечує моніторинг 

за їх виконанням. 

6. Виконавчий комітет міської ради створює умови для нормальної роботи 

комісії та надає технічне забезпечення та юридичний супровід. 

 

4. Функції комісії 

1. Надання обов’язкових до розгляду та реагування рекомендацій 

відповідним службам, підприємствам, установам та організаціям щодо 

пріоритетів у виконанні ремонтних робіт, встановлення дорожніх знаків, 

засобів обмеження руху та паркування, примусового зниження швидкості, 

світлофорних об’єктів, організації місць зупинки та паркування транспортних 

засобів, місць для висадки/посадки пасажирів громадського транспорту, 

велосипедної інфраструктури. 

2. Попередній розгляд заяв щодо порушення технічного стану дорожньої 

інфраструктури та інших об’єктів благоустрою моніторинг за відновленням 

порушеного технічного стану, сприяння в покращенні благоустрою на таких 

об’єктах. 

3. Створення умов для здійснення заходів щодо попередження дорожньо – 

транспортного травматизму та проведення роботи з промоції безпеки 

дорожнього руху. 
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4. Погодження схем організації дорожнього руху, проектів капітального 

ремонту, реконструкції та нового будівництва об’єктів вулично – дорожньої 

мережі, надання обов’язкових до розгляду та реагування рекомендацій щодо 

внесення змін до цих документів. 

5. Визначення місць зупинки громадського транспорту та встановлення 

супутньої транспортної інфраструктури. 

6. Заслуховування на засіданнях комісії керівників підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності та господарювання з питань 

виконання вимог рішень органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування про дорожній рух та його безпеку. 

7. Комісія має право розглядати і вирішувати інші питання, які відповідно 

до чинного законодавства стосуються безпеки дорожнього руху та повноважень 

органів місцевого самоврядування в частині організації дорожнього руху, 

підвищення безпеки учасників руху та благоустрою об’єктів вулично-

дорожньої мережі. 

 

5. Обов’язки та права членів комісії 

1. Члени Комісії беруть участь в розгляді та обговорені питань, винесених 

на розгляд Комісії. 

2. Члени Комісії зобов’язані дотримуватися норм законодавства України, 

цього Положення, об’єктивно та неупереджено розглядати питання винесені на 

розгляд Комісії. 

3. Члени Комісії мають право на ознайомлення з усіма матеріалами та 

документами, поданими на розгляд комісії, а також на відображення своєї 

окремої думки у протоколі засідання комісії. 

 

 

Керуючий справами                                                                Оксана ШАКУРА 
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Додаток 2  

до рішення виконавчого комітету 

від 26.07.2021 № 303 

 

Персональний склад постійно діючої комісії з безпеки дорожнього руху 

Золотоніської міської територіальної громади 

 

МАСЛО Олег Михайлович Перший заступник міського голови, голова 

комісії; 

 

ХАРІН Артем Вікторович Начальник управління житлово-комунального 

господарства, заступник голови комісії; 

 

ГОРОДИНЕЦЬ Олександр 

Сергійович 

Завідувач сектору інспекції з паркування 

відділу муніципального інспектування 

управління житлово – комунального 

господарства, секретар комісії. 

 

Члени комісії: 

 

 

ВЕСНІН Ігор Володимирович Начальник управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних відносин; 

 

ДАЦЕНКО Олександр 

Петрович 

Начальник технічно-експлуатаційного відділу 

управління житлово-комунального 

господарства; 

 

ЗОРЯ Микола Антонович Депутат Золотоніської міської ради (за 

згодою); 

 

СЛЮСАР Олексій 

Олександрович 

Депутат Золотоніської міської ради (за 

згодою); 

 

 

МАЛИШКО Петро Павлович Директор ПрАТ «Золотоніське АТП 17112» (за 

згодою); 

 

 Представник Золотоніського РВП ГУ НП в 

Черкаській області (за згодою); 

  

Представник УПП в Черкаській області (за 

згодою). 

 

 

Керуючий справами                                                                   Оксана ШАКУРА 
 


