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УКРАЇНА
ШИРЯЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет

                                                                  РІШЕННЯ

від «12» вересня 2019 року                                          № 141

Про  надання  дозволу на встановлення 
дорожніх знаків

З метою відновлення безпечних умов для учасників дорожнього руху, відповідно до пункту 1,5 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року №1306 відповідно до п. 4.1. розділу 4 ДСТУ 3587-97, керуючись ст.17, 19 Закону України «Про автомобільні дороги», ст. 6 Закону України «Про дорожній рух», Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою КМУ від 10.10.2001 року за №13, ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування, затверджені наказом Держстандарту України від 03.06.2002 року № 36, ст.ст. 26,30,73, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

   Надати дозвіл Ширяївському ККП (Біжонок О.А.) на встановлення дорожніх знаків, а саме:

1
Комунальний заклад «Казка» ясла-садок 
смт. Ширяєве, Одеської області
вул. Грушевського, 109, смт. Ширяєве, Одеська область.
1.33   «Діти» - 2шт
5.35.1  «Пішохідний перехід» - 1шт 
5.35.2  «Пішохідний перехід» - 1шт   
2
Комунальний заклад «Ширяївський освітній комплекс № 1» смт. Ширяєве Одеської області
вул. Соборна,72, смт. Ширяєве, 
Одеська область.
1.33   «Діти» - 2шт
5.35.1 «Пішохідний перехід» - 1шт   
5.35.2 «Пішохідний перехід» - 1шт 
5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» - 1шт
1.17    Розмітка:  (жовтого
кольору, довжиною 15 метрів)
вул. Шклярука,  смт. Ширяєве, 
Одеська область.
5.35.1 «Пішохідний перехід» - 1шт  
5.35.2 «Пішохідний перехід» - 1шт 

Начальнику Ширяївського КК Біжонку  О.А забезпечити встановлення відповідних дорожніх знаків у зазначених населених пунктах відповідно ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування.
Головному спеціалісту житлово-комунального господарства та благоустрою Бондаренко Н.М. підготувати та направити клопотання до Служби  автомобільних доріг Одеської області щодо встановлення дорожніх знаків на дорогах, які вони обслуговують, а саме: 

3
Комунальний заклад  «Гімназія І,ІІ ступенів №3»  смт. Ширяєве Одеської області

вул. Грушевського, 403 смт. Ширяєве, Одеська область.
1.33  «Діти» - 2шт   
4
Комунальний заклад «Мар’янівський освітній комплекс» Ширяївської селищної ради Одеської області

вул. Центральна, с. Мар’янівка, Ширяївський район, Одеська область.
1.33 «Діти» - 2шт   
5.35.1 «Пішохідний перехід» -1шт
5.35.2 «Пішохідний перехід» -1шт 
5
Комунальний заклад «Олександрівський освітній комплекс» Ширяївської селищної ради Одеської області

вул. Миру, с. Олександрівка, Ширяївський район, Одеська область.
1.33 «Діти» . - 2шт   
5.35.1 «Пішохідний перехід» -1шт
5.35.2 «Пішохідний перехід» -1шт
6
Комунальний заклад  «Гімназія І,ІІ ступенів 
№ 2»  смт. Ширяєве  Одеської області 
вул. Південна,смт. Ширяєве,  Одеська область.
1.33 «Діти»  - 2шт   
3.29  «Обмеження максимальної швидкості» - 2шт
5.35.1 «Пішохідний перехід» -1шт
5.35.2 «Пішохідний перехід» -1шт
7
Комунальний заклад «Осинівський освітній комплекс» Ширяївської селищної ради Одеської області
вул. Південна, с. Осинівка  Ширяївський район, Одеська область.
1.33 «Діти»  - 2шт   
3.29  «Обмеження максимальної швидкості» - 2шт
5.35.1 «Пішохідний перехід» -1шт
5.35.2 «Пішохідний перехід» -1шт
8
Комунальний заклад «Макарівський освітній комплекс» Ширяївської селищної ради Одеської області

с. Макарове, Ширяївський район, Одеська область.
1.33 «Діти»  - 2шт   
5.35.1 «Пішохідний перехід» -1шт
5.35.2 «Пішохідний перехід» -1шт
9
Комунальний заклад «Барвінок» ясла-садок Ширяївської селищної ради Одеської області
вул. Виноградна,16, с. Мар’янівка, Ширяївський район, Одеська область.
1.33 «Діти» - 2шт   
вул. Спортивна,с. Мар’янівка, Ширяївський район, Одеська область.
1.33 «Діти» - 2шт   


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Демчукова А.С


Селищний  голова                                                     В.В. Полюганіч

