Про організацію зупинки
громадського автотранспорту по вул. Миколи
Ласточкіна
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від
18.02.1997 №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту» зі змінами і доповненнями, наказами Міністерства
інфраструктури України від 15.07.2013 №480 «Про затвердження Порядку
організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом» та
Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від
15.05.1995 №21 «Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок
міського електро- та автомобільного транспорту», враховуючи депутатське
звернення Чумаченка І.М.. та голови квартального комітету №28 Гріцаєнко
В.Д., протокол виїзної наради по вул. Миколи Ласточкіна від 16.10.2019,
виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Організувати по вул. Миколи Ласточкіна зупинку громадського
автотранспорту загального користування «вул. Партизанська» (біля будинку
100 та навпроти будинку 106 з протилежного боку вулиці).
2. Районній адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському
району:
2.1. Організувати проведення заходів з улаштування та обладнання
зупинки, визначеної п.1 цього рішення, у відповідності до діючого
законодавства України.
2.2. Повідомити управління з питань транспортного забезпечення та
зв’язку міської ради про завершення заходів з улаштування, обладнання та
введення вищезазначених зупинок в експлуатацію, з наданням відповідних
документів.
3. Управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської
ради на підставі документів зазначених п.2.2 цього рішення, організувати
заходи з внесення нової зупинки до Переліку зупинок громадського
автотранспорту, затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької
міської ради від 19.12.2016 №787 «Про затвердження Переліку зупинок
громадського автотранспорту» зі змінами, а також до автобусних маршрутів
загального користування.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Мішка С.М.
Міський голова

В.В.Буряк

Пояснювальна записка
до проекту рішення виконавчого комітету міської ради
«Про організацію зупинки громадського автотранспорту
по вул. Миколи Ласточкіна»
До управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької
міської ради надійшло депутатське звернення Чумаченка І.М. та голови
квартального комітету №28 Гріцаєнко В.Д., в якому озвучено прохання жителів
організувати зупинку громадського транспорту біля буд.100 та навпроти буд
106 по вул. Миколи Ласточкіна.
За результатами виїзної наради за участю представників районної
адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району, управління з
питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради,
Управління патрульної поліції в Запорізькій області, враховуючи діючі вимоги
законодавства до організації зупинок громадського транспорту, технічні умови
по вул. Миколи Ласточкіна, вирішено підготувати проект рішення виконавчого
комітету Запорізької міської ради щодо організації зупинки громадського
автотранспорту «вул. Партизанська» для подальшого її улаштування.
Районній адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району,
відповідно до протоколу вищезазначеної наради та як такій, що здійснює
оперативне управління вулично-шляховою мережею району, необхідно
доручити організувати заходи з облаштування зупинки відповідно до вимог
законодавства, зокрема Правил розміщення та обладнання зупинок міського
електро- та автомобільного транспорту, затверджених наказом ДЖКГ України
від 15.05.1995 №21.
По завершенні заходів з облаштування зупинки цей об’єкт інфраструктури
буде внесено до Переліку зупинок громадського автотранспорту,
затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від
19.12.2016 №787 «Про затвердження Переліку зупинок громадського
автотранспорту» зі змінами, а також до автобусних маршрутів загального
користування.
Начальник управління з питань
транспортного забезпечення та
зв’язку Запорізької міської ради

О.О.Власюк

