УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21 січня 2021р.

м. Стрий

№13

Про затвердження складу міської
комісії з безпеки дорожнього руху
та положення
Враховуючи зміни в структурі міськвиконкому, відповідно до п.п.1 п."б" ст.30
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись Постановою
КМУ « Про правила дорожнього руху» від 10.10.2001р № 1306, зі внесеними змінами
виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити склад міської комісії з безпеки дорожнього руху в складі згідно
з додатком №1.
2. Затвердити положення про міську комісію з безпеки дорожнього руху,
згідно з додатком №2.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення міськвиконкому №250 від
26.10.2016 р. "Про затвердження складу міської комісії з безпеки дорожнього
руху".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови М. Дмитришина.

Міський голова

Олег Канівець

Додаток №1 до
рішення
міськвиконкому №
13 від 21 січня 2021
р
Склад міської комісії
з безпеки дорожнього руху
М. Дмитришин – перший заступник міського голови, голова комісії;
М. Журавчак – заступник міського голови, заступник голови комісії;
В. Михайлишин – директор міжшкільного навчально-виробничого комбінату,
секретар комісії;
Члени комісії:
Р. Вовк
області;

– заступник начальника поліції Стрийського ВП ГУНП у Львівській

Л. Гресько - начальник відділу ЖКГ, благоустрою та енергозбереження,
Управління ЖКГ;
О. Йосипчук – депутат Стрийської міської ради, голова комісії з питань ЖКГ,
промисловості, транспорту та зв’язку;
М. Зіник – директор ТзОВ « Стрийське АТП»;
І. Пронів – майстер Стрийського міського комбінату комунальних підприємств;
А. Стасів – заступник міського голови;

Керуючий справами міськвиконкому

Оксана Затварницька

Додаток №2
до рішення МВК від 21.01.2021р.
№ 13
ПОЛОЖЕННЯ
про міську комісію з безпеки дорожнього руху
1. Загальна частина
1.1. Положення про міську комісію з безпеки дорожнього руху (надалі – Положення)
розроблено
відповідно
до
Закону
України
“Про
дорожній
рух“.
1.2. Положення визначає порядок утворення, загальні організаційні та процедурні
засади діяльності міської комісії з безпеки дорожнього руху (надалі – комісія).
2. Порядок утворення та організація діяльності
2.1. Комісія утворюється відповідно до рішення міськвиконкому Стрийської
міськоїради у складі: голови комісії, заступників голови комісії, секретаря та членів
комісії.
2.2. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України, ухвалами міської
ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Стрийського міського
голови, цим Положенням та протокольними рішеннями, які приймаються самою
комісією.
2.3. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не менше
ніж
один
раз
на
квартал.
2.4. Рішення комісії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх членів
комісії та оформлюються протоколом.
3. Головні функції
3.1. Розгляд питань щодо виконання вимог законодавства у частині забезпечення
виконання вимог законодавства, рішень виконавчих органів державної влади про
дорожній
рух
та
його
безпеку.
3.2. Розгляд питань щодо необхідності будівництва, реконструкції, ремонту або
встановлення елементів вулично-шляхової мережі відповідними структурними
підрозділами
Стрийської
міської
ради
чи
іншими
особами.
3.3. Розробка, затвердження та реалізація програм дорожнього руху та його безпеки.
3.4. Організація дорожнього руху на території міста і району згідно з відповідними
генеральними планами, проектами детального планування та забудови,
автоматизованими системами керування дорожнім рухом, комплексними
транспортними схемами і схемами організації дорожнього руху та екологічно
безпечними
умовами.
3.5. Проведення роботи з пропаганди безпеки дорожнього руху, вимог екологічної
безпеки.
3.6. Контроль за виявленням дорожньо-транспортних подій та впровадженням заходів
у місцях їх концентрації на аварійно-небезпечних ділянках вулиць, доріг і
залізничних
переїздах.
3.7. Здійснення заходів щодо попередження виникнення місць концентрації
дорожньо-транспортних
пригод.
3.8. Організація заходів, пов’язаних з профілактикою дитячого дорожньотранспортного
травматизму.

3.9. Вирішення інших питань дорожнього руху згідно з законодавством України.
4. Права та обов’язки
4.1.
Комісія
має
право:
4.1.1. Розглядати подання дорожніх організацій, установ, підприємств, громадян з
питань покращання безпеки дорожнього руху на вулицях м. Стрия та населених
пунктів
Стрийської
міської
ради.
4.1.2. Проводити обстеження стану вулично-шляхової мережі та визначати заходи
щодо
доцільності
проведення
ремонтних
робіт.
4.1.3. Оформляти акти та протоколи обстеження стану вулично-шляхової мережі з
висновками, рекомендаціями про необхідність виконання ремонтних робіт,
пов’язаних
з
безпекою
дорожнього
руху.
4.2. Комісія зобов’язана забезпечити виконання вимог законодавства України та
рішень виконавчих органів державної влади про дорожній рух і його безпеку
відповідно до ст. 6 Закону України “Про дорожній рух“.

Керуюча справами виконкому

О.Затварницька

