УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «21» грудня 2016 року

№ 682

Про утворення міської комісії
з безпеки дорожнього руху
в м. Кропивницькому
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про дорожній
рух», враховуючи лист Управління патрульної поліції
в
м. Кропивницькому від 10 жовтня 2016 року № 36096/41/34/01-2016 «Про
створення комісії з безпеки дорожнього руху», з метою покращення та
підвищення стану безпеки руху на вулицях міста, запобігання скоєнню та
попередження дорожньо-транспортних пригод, створення налагодженої
взаємодії у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та контролю за
утриманням вулично-дорожньої мережі у безпечному для учасників
дорожнього руху стані, обладнання вулиць міста технічними засобами
регулювання виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р ІШ И В:
1. Утворити міську комісію з безпеки дорожнього руху
в м. Кропивницькому.
2. Затвердити склад міської комісії з безпеки дорожнього руху
в м. Кропивницькому (додаток).
3. Затвердити Положення про міську комісію з безпеки дорожнього
руху в м. Кропивницькому, що додається.
4. Начальнику відділу по роботі із засобами масової інформації
Кіровоградської міської ради оприлюднити дане рішення у засобах масової
інформації.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова

Криворучко 24 85 93

А. Райкович

Додаток
до рішення виконавчого
комітету Кіровоградської
міської ради
«21» грудня 2016
№ 682
СКЛАД
комісії з безпеки дорожнього руху
в м. Кропивницькому
Голова комісії
Кухаренко
Віктор Іванович

_

начальник Головного управління житловокомунального господарства

Заступник голови комісії
Яндович
Юлія Володимирівна

_

заступник начальника Головного
управління житлово-комунального
господарства

Секретар комісії
Криворучко
Тетяна Володимирівна

_

головний спеціаліст відділу будівництва та
благоустрою Головного управління
житлово-комунального господарства

Члени комісії:
Бабенко
Сергій Анатолійович

_

в.о. начальника сектора безпеки дорожнього
руху Управління патрульної поліції в м.
Кропивницькому (за згодою)

Голуб
Дмитро Вадимович

-

Доцент кафедри експлуатації та ремонту
машин Центральноукраїнського
національного технічного університету
(за згодою)

Мартинова
Ірина Володимирівна

_

заступник начальника управління
містобудування та архітектури - начальник
відділу планування та містобудівного
кадастру

Музичук
Валерій Вікторович

_

депутат Кіровоградської обласної ради (за
згодою)

Скалкович
Олександр Олексійович

_

т.в.о заступника начальника відділу безпеки
дорожнього руху управління превентивної
діяльності Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській
області (за згодою)

2
Пидорич
Вододимир Олександрович

_

заступник начальника управління
земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища начальник відділу земельних відносин

Покаленко
Володимир Володимирович

_

головний спеціаліст відділу представництва
інтересів в судах юридичного управління

Путник
Олександр Вікторович

_

заступник директора товариства з
обмеженою відповідальністю
«Кіровограддорсервіс» (за згодою)

Цирфа
Микола Вікторович

_

заступник начальника управління розвитку
транспорту та зв’язку - начальник відділу
транспорту та зв'язку

Шумейко
Олександр Леонідович

_

директор Кіровоградської філії Державного
підприємства МВС України «ІнформРесурси» (за згодою)

Якубенко
Сергій Миколайович

_

головний інженер проекту
Кіровоградського відділу комплексного
проектування Державного підприємства
«Укрдіпродор» (за згодою)

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства

В. Кухаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«21» грудня 2016
№ 682
ПОЛОЖЕННЯ
про міську комісію з безпеки дорожнього руху
в м. Кропивницькому
1. Загальні положення
1.1. Комісія з безпеки дорожнього руху в м. Кропивницькому (далі Комісія) утворюється з метою надання рекомендацій виконавчим органам
Кіровоградської міської ради щодо покращення та підвищення стану безпеки
руху на вулицях міста, запобігання скоєнню та попередження дорожньотранспортних пригод, створення налагодженої взаємодії у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, контролю за утриманням вулично-дорожньої
мережі у безпечному для учасників дорожнього руху стані, обладнання
вулиць міста технічними засобами регулювання.
1.2 Комісія у своїй діяльності керується законами України, постановами
Верховної Ради України, розпорядженнями, постановами Кабінету Міністрів
України, іншими нормативними документами з безпеки дорожнього руху та
цим Положенням.
1.3 Свою діяльність Комісія здійснює у взаємодії з відділом безпеки
дорожнього руху управління превентивної діяльності Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області.
2. Завдання Комісії
Завданням Комісії є сприяння реалізації державної політики у сфері
безпеки дорожнього руху.
3. Функції Комісії
Для вирішення вказаних завдань Комісія виконує такі функції:
3.1 Надає пропозиції та сприяє відповідним виконавчим органам
Кіровоградської міської ради стосовно:
3.1.1 розробки заходів з питань безпеки дорожнього руху, запобігання
дорожньо-транспортних подій та підвищення рівня транспортної дисципліни
учасниками дорожнього руху;
3.1.2 організації дорожнього руху на території міста;
3.1.3 фінансування заходів, пов’язаних із профілактикою дитячого
дорожньо-транспортного травматизму;
3.1.4 міських програм розвитку дорожнього руху та його безпеки;
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3.1.5 проведення роботи по пропаганді безпеки дорожнього руху;
3.1.6 організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів;
3.1.7 встановлення порядку і здійснення заходів щодо забезпечення
охорони транспортних засобів на платних стоянках та в колективних гаражах;
3.1.8 прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування
майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на
вулицях і дорогах міста Кропивницького.
3.1.9 організації системи заходів щодо медичного забезпечення безпеки
дорожнього руху та контролю за їх реалізацією;
3.1.10 погодження маршрутів перевезення небезпечних, надгабаритних
і великогабаритних вантажів;
3.1.11 організації та здійснення заходів щодо захисту навколишнього
природного середовища від шкідливого впливу транспорту;
3.1.12 вирішення інших питань дорожнього руху згідно з чинним
законодавством.
4. Організація роботи Комісії
4.1
Комісія
утворюється
рішенням
виконавчого
комітету
Кіровоградської міської ради у складі голови Комісії, заступника голови,
секретаря та членів Комісії.
4.2 Засідання Комісії проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж
один раз на квартал.
4.3 Організація роботи Комісії забезпечує голова Комісії. Діловодство
здійснює секретар Комісії, який відповідає за правильне ведення
документації, підготовку до засідань Комісії необхідних матеріалів, їх
зберігання та облік.
4.4 Засідання Комісії вважається правомочним, якщо у засіданні Комісії
беруть участь більше половини її складу. Всі питання Комісії вирішуються
більшістю голосів від присутніх її членів.
4.5 Голова Комісії забезпечує скликання і проведення засідань Комісії,
проводить її засідання, звертається у разі потреби до органу, який утворив
Комісію, з клопотанням про внесення змін до її персонального складу.
4.6 Результати роботи Комісії протоколюються; до протоколу
заносяться всі пропозиції Комісії. Рішення Комісії має рекомендаційний
характер.
4.7 Протокол Комісії підписує голова (у разі його відсутності заступник голови) та секретар Комісії.
4.8 Комісія надає свої пропозиції відповідним виконавчим органам, які
можуть бути враховані при підготовці проектів відповідних рішень згідно з
повноваженнями.
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5. Права Комісії
Комісія має право:
заслуховувати
керівників
(фахівців)
виконавчих
органів
Кіровоградської міської ради, служб про виконання покладених на них
обов’язків, пов’язаних з безпекою дорожнього руху;
- заслуховувати керівників, які не забезпечують належної якості
ремонту та технічного стану вулично-дорожньої мережі;
- отримувати від виконавчих органів Кіровоградської міської ради,
підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для роботи Комісії;
- залучати кваліфікованих спеціалістів до участі в опрацюванні
проблемних питань з безпеки дорожнього руху.

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства

В. Кухаренко

