
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 51 

від 16 листопада 2018 року 

м. Заставна 

 

   

Про надання дозволу на демонтаж та перенесення  

засобу примусового зниження швидкості  

руху автомобільного транспорту 

                                                                                      

 

Розглянувши колективну заяву жителів вулиць Незалежності, Полуботка, 

провулку Сарани (вх. № 621-ф від 16.10.2018 року) про надання дозволу на 

демонтаж засобу примусового зниження швидкості руху автомобільного 

транспорту по вул.Незалежності (поблизу будинку №13 Б), враховуючи 

відсутність погодження виконавчого комітету на встановлення вищевказаного 

засобу, беручи до уваги пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, приватизації, 

комунальної власності, транспорту, енергетики та зв’язку, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Надати дозвіл на перенесення засобу примусового зниження швидкості 

руху автомобільного транспорту з вул.Незалежності (поблизу будинку №13 Б) в 

м.Заставна. 

2. Перед встановленням демонтованого засобу примусового зниження 

швидкості руху автомобільного транспорту погодити з власниками 

домогосподарств поблизу бажане місце його розташування. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

спеціаліста відділу земельного устрою та містобудування Дробчака С.С. 

 

 



 

 

 

 

Обґрунтування 

 

зупинення дії рішення виконавчого комітету Заставнівської міської ради №51 

від 21.11.2018 року «Про надання дозволу на демонтаж та перенесення засобу 

примусового зниження швидкості руху автомобільного транспорту» 

 

Вважаю, що дане рішення не може бути підписане та введене в дію у 

зв’язку з наступним: 

Члени комісії з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального 

господарства, приватизації, комунальної власності, транспорту, енергетики та 

зв’язку 01 листопада 2018 року провели обстеження за колективною заявою 

жителів вулиць Незалежності, Полуботка і провулку Сарани стосовно 

порушених у зверненні питань. Акт обстеження долучений до матеріалів. 

Комісія рекомендувала надати дозвіл на демонтаж засобу зниження швидкості 

руху автомобільного транспорту та перенести його ближче до перехрестя з 

провул.Сарани або на в’їзд зі сторони с.Малий Кучурів. Дане питання було 

включено в порядок денний засідання виконавчого комітету 16 листопада 2018 

року. Розглянувши подані матеріали, членами виконавчого комітету було 

вирішено погодити з мешканцями місце встановлення «лежачого 

поліцейського» та прийняти остаточне рішення. Однак, заявники не дійшли 

згоди щодо можливості перенесення засобу зниження швидкості руху 

автомобільного транспорту. Тому демонтаж його на даний час вважаю 

недоцільним.  

Враховуючи вищевикладене, зупиняю дію рішення і залишаю його без 

підпису.  

Дане питання винести на розгляд виконавчого комітету повторно. 

 

 

 

 

Секретар ради                                  Леванін Р.В. 

 


