
 

Проєкт рішення 

Від 02.09.2021                          № 174 

 

Про погодження «ДТЕК  БУРШТИНСЬКА ТЕС» 

встановлення заборонених дорожніх знаків  

на об’єктах технічної інфраструктури  Бурштинської ТЕС  

 

 

Розглянувши звернення «ДТЕК  БУРШТИНСЬКА ТЕС» від 16.08.2021 року  № 15/790 

«щодо забезпечення дорожнього руху», керуючись ст. 6, 9 Закону України «Про дорожній 

рух», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Правилами дорожнього 

руху», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1.  Погодити «ДТЕК  БУРШТИНСЬКА ТЕС» встановлення наступних дорожніх знаків 

на об’єктах технічної інфраструктури  Бурштинської ТЕС: 

- «зупинка заборонена»;  

- «стоянка заборонена»; 

- «рух вантажних автомобілів заборонено». 
2. Керуючому справами виконавчого комітету Бурштинської міської ради Надії Кицелі 

направити рішення для ознайомлення Галицькому відділенню поліції №3 Івано-

Франківського РУП ГУНП  Івано-Франківської області. 

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на головного 

спеціаліста з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи  

(Романа Гудзя). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Ростислава Стаська. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

Головний спеціаліст з питань  

діяльності правоохоронних  

органів, оборонної та  

мобілізаційної роботи  

Р. Гудзь  __________                                                  «____»_______2021 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови  

Р. Стасько  ___________                                «____»_______2021 

 

Начальник загального відділу 

М. Яцик __________                                                 «____»_______2021  

           

Керуючий справами виконкому 

Н. Кицела  __________                                             «____»_______2021            

   

Юридичний відділ 

 

А. Пергельський    _________                                «____»_______2021            



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  проєкту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради   

«Про погодження «ДТЕК  БУРШТИНСЬКА ТЕС» встановлення заборонених дорожніх 

знаків на об’єктах технічної інфраструктури  Бурштинської ТЕС» 
  

1. Суб’єктом подання проєкту рішення виконкому Бурштинської міської ради  «Про 

погодження «ДТЕК  БУРШТИНСЬКА ТЕС» встановлення заборонених дорожніх знаків на 

об’єктах технічної інфраструктури  Бурштинської ТЕС» на засіданні виконкому міської  ради  

є  головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи Гудзь Роман Романович.  

2. Розробником проєкту рішення та  відповідальною особою за супровід  даного проекту  

рішення є головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи Гудзь Роман Романович. 

3. Доповідач по проєкту рішення на  засіданні виконкому міської ради є головний 

спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи 

Гудзь Роман Романович. 

   4. Основоположною  метою даного проєкту є забезпечення правопорядку на об’єктах 

технічної інфраструктури  Бурштинської ТЕС. 

5. Проєкт рішення було розроблено відповідно до статей ст. 6, 9 Закону України «Про 

дорожній рух», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Правил 

дорожнього руху» .                              
 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань діяльності  

правоохоронних органів, оборонної та  

мобілізаційної роботи                                                                                               Роман Гудзь 

 

 

 

 

 

 


