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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________ року                                                                       № _____ 
 
 

Про відміну рішення селищної 

ради від 14.06.2013 № 333 «Про 

затвердження плану-схеми 

об’їзної дороги смт Власівка»  

 

Заслухавши інформацію селищного голови А.Г.Бабаченка стосовно 

об’їзної дороги селища Власівка, розглянувши колективну заяву громадян 

приватного сектору смт Власівка стосовно відміни рішення селищної ради від 

14.06.2013 № 333 «Про затвердження плану-схеми об’їзної дороги смт 

Власівка» та депутатське звернення Народного депутата Довгого О.С. від 

23.08.2016 № 447, відповідно до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Постанови КМУ від 18.04.2012 № 301 «Про затвердження переліку 

автомобільних доріг загального користування державного значення», 

враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, Власівська селищна 

рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Відмінити рішення Власівської селищної ради від 14 червня 2013 № 333 

«Про затвердження плану-схеми об’їзної дороги смт Власівка».  

2. Зобов’язати виконавчий комітет Власівської селищної ради: 

вжити заходи щодо вирішення заборони руху великовантажного 

транспорту вулично-дорожньою мережею селища Власівка, виготовити схему 

організації дорожнього руху та погодити з Світловодським відділом поліції при 

ГУМП у Кіровоградській області; 

провести обстеження вулично-дорожньої мережі селища Власівка та 

автодоріг навколо селища та встановити дорожній знак 3.3 ПДР України «Рух 

вантажних автомобілів заборонено» при в’їзді з боку м.Кременчук і по вулицях 

селища зі сторони промислової зони; 
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звернутися з клопотанням до сільського голови Ялинцівської сільської 

ради Краплини О.П. з проханням про встановлення інформаційно-вказівного 

знаку 5.56 ПДР України «Схема об’їзду" в напрямку с.Кіндрівка 

Кременчуцького району з безпосереднім виходом на дорогу державного 

значення Н-08 (Бориспіль – Дніпропетровськ - Запоріжжя).   

3. Зобов’язати керівників промислових підприємств, які згідно 

технологічних процесів отримують та відвантажують свою продукцію на 

великовантажний транспорт: 

інформувати водіїв про заборону руху автотранспорту по вулицях селища 

та спрямувати його потік по дорогах державного значення Т17-03 

(Світловодськ-Недогарки) і в напрямку с.Кіндрівка Кременчуцького району з 

безпосереднім виходом на дорогу державного значення Н-08 (Бориспіль - 

Дніпропетровськ - Запоріжжя); 

на майданчиках стоянки транспортних засобів біля виробничих 

підприємств встановити інформаційні щити з схемою руху транспорту.    

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                                                        А.Бабаченко 

 
 


