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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 2 від 19.02.2016року
засідання комісії з питань безпеки дорожнього руху
Оригінал: управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
копії: згідно з реєстром розсилки

Голова: Вітенко М.І.- перший заступник міського голови
Секретар: Ганчак О.В. – начальник управління транспорту та зв'язку ІваноФранківської міської ради
ПРИСУТНІ:
Войтик В.Г.- член виконавчого комітету міської ради, заступник голови
комісії
Саєвич М.Б.- начальник КП «Івано-Франківськводоекотехпром»
Бурко В.М.- заступник директора КП «ДРЕУ», депутат міської ради
Ковальчку В.Г. –начальник управління капітального будівництва виконавчого
комітету міської ради
Коман А.І. – архітектор
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою
Стоїч А.П. – депутат міської ради
Федорків М.М. – провідний фахівець Департаменту житлової, комунальної
політики та благоустрою
Харук Р.Р. – депутат міської ради, представник Асоціації перевізників ІваноФранківська
Царьов В.С. – старший інспектор з особливих доручень Управління
превентивної діяльності ГУНП України в Івано Франківській області
Шуневич А.В. – директор ТОВ «Івано-Франківськавтодор»
Яцишин Я.Б. - член виконавчого комітету міської ради
Міхалець Д.В. - начальник управління патрульної поліції Івано-Франківська
Порядок денний:
1. Доручення наради міського голови щодо опрацювання питання
застосування в місті правого повороту при русі транспортними засобами на
перехрестях.
2. Протокольне доручення оперативної наради міського голови (п.6.2)
щодо обмеження руху сторонніх транспортних засобів в районі центрального
автовокзалу.
___________________________________________________________________________
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua

ПРОТОКОЛ № 2 від 19.02.2016року
засідання комісії з питань безпеки дорожнього руху та влаштування об'єктів
транспортної інфраструктури
Сторінка 1 з 11

3. Звернення депутата міської ради Строїча А.П. щодо встановлення
звукових світлофорів по вул. Тролейбусна та перехресті вул. ТролейбуснаХіміків.
4. Звернення депутата міської ради Гречанюка П.Д. щодо встановлення
пристрою примусового зниження швидкості поблизу ЗШ № 21.
5. Звернення депутата міської ради Руднянин С.М. щодо встановлення
знаку з назвою вулиці та номерами будинків по вул. Чорновола, 150 А-В.
6. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо встановлення
пристрою примусового зниження швидкості по вул. Українських Декабристів.
7. Звернення депутата міської ради В.Ревчука щодо встановлення
світлофора по вул. Є.Коновальця, 349-351.
8. Звернення депутата міської ради Волгіна А.В. щодо встановлення знаку
«Пішохідний перехід» (п.5.35.1-5.35.2 ПДР) та дорожньої розмітки по вул.
Сахарова,29 (перехід до ЗШ№21).
9. Звернення КП «Електроавтотранс» щодо встановлення знаку «Пункт
зупинки тролейбуса» (п.5.43.1 ПДР) по вул. Тролейбусна навпроти магазину
«Вопак».
10.
Звернення КП «Технічний центр «Сервіс-авто» щодо створення
комісії для обстеження майданчиків для паркування, зміни фактичних меж
(площ) за адресами:
- вул. Дністровська (ТЦ «Глобус»)- (нанесена розмітка «Пішохідний
перехід»);
- вул. Галицька (від Будинку побуту до вул. Військових ветеранів);
- вул. Тичини (стан після ремонту дорожнього покриття);
- вул.Базарна та Старозамкова (зміна розміщення паркувальних місць);
- вул. Січових Стрільців (зняті знаки після протокольного доручення).
11.
Звернення ДНЗ №3 «Бджілка» по вул. Г.Мазепи,40 щодо
встановлення знаку «Пішохідний перехід» (п.5.35.1-5.35.2) ПДР.
12.
Звернення
Івано-Франківського
бюро
медико-соціальної
експертизи щодо встановлення інформаційних знаків по вул.С.Бандери –
вул.Розумовського та вул.Шухевичів- вул.Переяславська.
13.
Звернення Івано-Франківського міського відділу Управління
Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області щодо
облаштування зупинки на вимогу по вул. Лепкого.
14.
Звернення ТзОВ «Торгово-виробнича фірма «Стиль» щодо
переведення зупинки по вул. Надрічна біля ТЦ «Бізон» з статусу «на вимогу»
на постійно діючу з встановленням зупинки за власні кошти.
15.
Звернення ТзОВ «Імперово Фудз» щодо встановлення дорожнього
знаку «Зупинка заборонена» по вул. Промислова, 29.
16.
Звернення ОСББ «Дем'янівка» (вул. Федьковича,7а) щодо закриття
в'їзду на прибудинкову територію стовпчиками або огорожею.
17.
Звернення мешканців по вул. Г.Мазепи, 52-58 щодо встановлення
зупинки «на вимогу» по вул. Г.Мазепи,56 в зв'язку із здійсненням пересадки
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на автобусні маршрути №14,25,36,40 поблизу дитячого садочку та
юридичного інституту.
18.
Звернення депутата міської ради Магаса С.Д. щодо облаштування
території розвороту автобуса по вул. Г.Хоткевича, 83.
19.
Повторне звернення голови ОСББ «Затишок-6» Паїк С.М. щодо
перекриття проїзду по вул. Г.Хоткевича,44-Г.
20.
Звернення Комана А.І. щодо встановлення людиноорієнтованих
знаків в пішохідних та рекреаційних зонах, які б дозволяли рух пішоходам та
велосипедистам і забороняли рух механічним транспортним засобам, а саме:
замінити знак 3.21 «В'їзд заборонено» на знак 3.2 «Рух механічних
транспортних засобів заборонено» та 4.14 «Доріжка для пішоходів та
велосипедистів».
21.
Звернення Комана А.І. щодо розробки норм для смуг паркування.
22.
Звернення Комана А.І. щодо встановлення острівців безпеки по
вул. Ю.Целевича,16, Ю.Целевича,28, Ю.Целевича, 34.
23.
Звернення Комана А.І. щодо внесення змін в схему організації
дорожнього руху по вул. Г.Мазепи на ділянці від вул. Довженка до вул.
Дорошенка для облаштування накопичувальних смуг для лівого повороту.
24.
Звернення Комана А.І. щодо внесення змін в схему організації
дорожнього руху по вул. Незалежності на ділянці від вул. Хриплинська до вул.
Микитинецька для облаштування накопичувальних смуг для лівого повороту.
25.
Звернення Комана А.І. щодо внесення змін в схему організації
дорожнього руху по вул. галицькій на ділянці від вул. Василіянок до вул.
Надрічна для облаштування накопичувальних смуг для лівого повороту.
26.
Звернення Комана А.І. щодо внесення змін в схему організації
дорожнього руху по вул. С.Бандери та по вул.Г.Хоткевича на ділянці від вул.
Деповської до вул. Ремісничої із облаштуванням велосмуг.
27.
Звернення Комана А.І. щодо розробки схеми організації
дорожнього руху по вул. Целевича, вул.Хіміків, вул. Сорохтея,
вул.Тарнавського, вул.Вагилевича із облаштуванням контрсмуги для
велосипедистів.
28.
Звернення Комана А.І. щодо облаштування кнопкою виклику
зеленого сигналу світлофора для пішоходів сучасного зразка на наступних
світлофорних об'єктах: світлофор по вул. тролейбусна (біля ЗШ №18), та
світлофор по вул. С.Бандери, 17.
29.
Звернення Комана А.І. щодо перенесення світлофорного об'єкту по
вул. Галицькій від будинку №203 до перехрестя вул. Галицька - Хіміків.
30.
Звернення Капустяка О.І. щодо встановлення лежачого
поліцейського по вул. Є.Коновальця,136.
31.
Звернення Шуневич А.В. щодо перекриття вул. Б.Хмельницького
від вул. Сагайдачного до вул. Гуцульської.
32.
Колективне звернення жителів будинку по вул. Хіміків, 25 щодо
демонтажу перекриття міжбудинкого проїзду.
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33.
Звернення Ю.Фелюк (ГО «Тепле місто») щодо встановлення
парклету по вул.Грушевського, 19 зі сторони вул. Мельничука.
34.
Звернення Макарук С.М. щодо облаштування пішохідного
переходу по вул. Целевича-Галицька.
35.
Звернення В.Чмихун щодо встановлення бетонованої сходинки на
вузькому тротуарі по вул. Г.Мазепи, 9.
36.
Звернення Басараб Г.І. щодо встановлення огорожі тротуару по
вул. Шопена.
37.
Доручення міського голови щодо демонтажу самовільно
встановлених стовпчиків біля контейнерного майданчика по вул. Пд. Бульвар,
36.
38.
Звернення депутата міської ради М.Тараса щодо встановлення
направляючого острівця на розі вул.Незалежності-вул.С.Стрільців.
39.
Звернення депутата міської ради М.Тараса щодо облаштування
пішохідного переходу по вул. Вовчинецька, 178 (ринок «Станіславський»).
40.
Звернення В.Царьова щодо демонтажу знаку «Банк «Хрещатик»»
по вул. Грюнвальдській.
41.
Звернення начальника управління патрульної поліції ІваноФранківська Д. Міхальця щодо паркування автомобільного транспорту біля
Івано-Франківської міської ради (вул. Грушевського, 21).
1. СЛУХАЛИ: Доручення наради міського голови щодо опрацювання
питання застосування в місті правого повороту при русі транспортними
засобами на перехрестях.
ВИРІШИЛИ:
Робочій групі з проведення інвентаризації дорожніх знаків та зупинок,
стоянок таксі спільно з ДП «Міськсвітло» та ГУНП провести обстеження та
опрацювати питання застосування правого повороту при русі транспорту.
2. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення оперативної наради міського
голови (п.6.2) щодо обмеження руху сторонніх транспортних засобів в
районі центрального автовокзалу.
ВИРІШИЛИ:
Робочій групі з проведення інвентаризації дорожніх знаків та зупинок,
стоянок таксі забезпечити обстеження схеми руху в районі автовокзалу та ЖД
вокзалу.
3. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Строїча А.П. щодо
встановлення звукових світлофорів по вул. Тролейбусна та перехресті
вул. Тролейбусна-Хіміків.
ВИРІШИЛИ:
ДП «Міськсвітло» встановити звукові світлофори по вул. Тролейбусна та
перехресті вул. Тролейбусна-Хіміків.
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4. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гречанюка П.Д. щодо
встановлення пристрою примусового зниження швидкості поблизу
ЗШ № 21.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою
та
управлінню транспорту та зв’язку забезпечити встановлення знаків, розмітки
та освітлення пішохідного переходу.
5. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Руднянин С.М. щодо
встановлення знаку з назвою вулиці та номерами будинків по вул.
Чорновола, 150.
ВИРІШИЛИ:
Балансоутримачу забезпечити встановлення знаку з назвою вулиці та
номерами будинків по вул. Чорновола, 150 А-В.
6. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
встановлення пристрою примусового зниження швидкості по вул.
Українських Декабристів.
ВИРІШИЛИ:
Управлінню транспорту та зв’язку направити листа депутату міської
ради Мерінову В.О. щодо зазначення конкретного місця встановлення
пристрою примусового зниження швидкості по вул. Українських Декабристів.
7. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В.Ревчука щодо
встановлення світлофора по вул. Є.Коновальця, 349-351.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
8. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Волгіна А.В. щодо
встановлення знаку «Пішохідний перехід» (п.5.35.1-5.35.2 ПДР) та
дорожньої розмітки по вул. Сахарова,29 (перехід до ЗШ№21).
ВИРІШИЛИ:
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою
та
управлінню транспорту та зв’язку встановити знак «Пішохідний перехід»
(п.5.35.1-5.35.2 ПДР) та дорожню розмітку по вул. Сахарова,29 (перехід до
ЗШ№21).
9. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Електроавтотранс» щодо встановлення
знаку «Пункт зупинки тролейбуса» (п.5.43.1 ПДР) по вул. Тролейбусна
навпроти магазину «Вопак».
ВИРІШИЛИ:
Підтримати. Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою розробити проект організації дорожнього руху.
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10. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Технічний центр «Сервіс-авто» щодо
створення комісії для обстеження майданчиків для паркування, зміни
фактичних меж (площ) за адресами:
- вул. Дністровська (ТЦ «Глобус»)- (нанесена розмітка «Пішохідний
перехід»);
- вул. Галицька (від Будинку побуту до вул. Військових ветеранів);
- вул. Тичини (стан після ремонту дорожнього покриття);
- вул. Базарна та Старозамкова (зміна розміщення паркувальних
місць);
- вул. Січових Стрільців (зняті знаки після протокольного
доручення).
ВИРІШИЛИ:
Робочій групі з проведення інвентаризації дорожніх знаків та зупинок,
стоянок таксі забезпечити вивчення питання та обстежити майданчики для
паркування на території міста.
11. СЛУХАЛИ: Звернення ДНЗ №3 «Бджілка» по вул. Г.Мазепи,40
щодо встановлення знаку «Пішохідний перехід» (п.5.35.1-5.35.2) ПДР.
ВИРІШИЛИ:
Управлінню транспорту і зв'язку Івано-Франківської міської ради спільно
з Департаментом житлової, комунальної політики та благоустрою
перевірити наявність розмітки і дорожніх знаків та вивчити питання
встановлення знаку «Пішохідний перехід» по вул. Г.Мазепи,40.
12. СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківського бюро медикосоціальної експертизи щодо встановлення інформаційних знаків по
вул.С.Бандери
–
вул.Розумовського
та
вул.Шухевичів
вул.Переяславська.
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення інформаційних знаків по вул.С.Бандери –
вул.Розумовського та вул.Шухевичів - вул.Переяславська при умові
погодження з ГУНП.
13. СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківського міського відділу
Управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській
області щодо облаштування зупинки на вимогу по вул. Лепкого.
ВИРІШИЛИ:
Управлінню транспорту і зв'язку Івано-Франківської міської ради надати
копію протоколу погодження даної зупинки та забезпечити встановлення
знаку зупинки.
14. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Торгово-виробнича фірма «Стиль»
щодо переведення зупинки по вул. Надрічна біля ТЦ «Бізон» з статусу «на
вимогу» на постійно діючу з встановленням зупинки за власні кошти.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення заявником, після погодження типової зупинки з
департаментом містобудування, архітектури та охорони культурної спадщини.
15. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Імперово Фудз» щодо встановлення
дорожнього знаку «Зупинка заборонена» по вул. Промислова, 29.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
16. СЛУХАЛИ: Звернення ОСББ «Дем'янівка» (вул. Федьковича,7а)
щодо закриття в'їзду на прибудинкову територію стовпчиками або
огорожею.
ВИРІШИЛИ:
Управлінню транспорту і зв'язку Івано-Франківської міської ради спільно
з ГУНП та УКБ вивчити дане питання. Надіслати листа ОКЛ щодо
забезпечення для відвідувачів даного медичного закладу стояночних місць
17. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців по вул. Г.Мазепи, 52-58 щодо
встановлення зупинки «на вимогу» по вул. Г.Мазепи,56 в зв'язку із
здійсненням пересадки на автобусні маршрути №14,25,36,40 поблизу
дитячого садочку та юридичного інституту.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
18. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Магаса С.Д. щодо
облаштування території та розвороту автобусів по вул. Г.Хоткевича, 83.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою
розглянути дане питання під час затвердження проекту ремонту та
реконструкції території.
19. СЛУХАЛИ: Повторне звернення голови ОСББ «Затишок-6» Паїк
С.М. щодо перекриття проїзду по вул. Г.Хоткевича,44-Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити перекриття проїзду по вул. Г.Хоткевича,44-Г у вигляді
стовпчиків при умові погодження з Департаментом житлової, комунальної
політики та благоустрою.
20. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. щодо встановлення
людиноорієнтованих знаків в пішохідних та рекреаційних зонах, які б
дозволяли рух пішоходам та велосипедистам і забороняли рух механічним
транспортним засобам, а саме: замінити знак 3.21 «В'їзд заборонено» на
знак 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» та 4.14
«Доріжка для пішоходів та велосипедистів».
ВИРІШИЛИ:
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Залишити знак 3.21 «В'їзд заборонено» та додати внизу табличку «Крім
велосипедистів».
21. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. щодо розробки норм для смуг
паркування.
ВИРІШИЛИ:
Управлінню транспорту та зв'язку з Департаментом житлової,
комунальної політики та благоустрою вивчити європейську практику.
22. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. щодо встановлення острівців
безпеки по вул. Ю.Целевича,16, Ю.Целевича,28, Ю.Целевича, 34.
ВИРІШИЛИ:
Управлінню транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради,
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою, ГУНП спільно
з депутатом міської ради Строїчом А.П. вивчити питання пасажиропотоку на
місці.
23. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. щодо внесення змін в схему
організації дорожнього руху по вул. Г.Мазепи на ділянці від вул.
Довженка до вул. Дорошенка для облаштування накопичувальних смуг
для лівого повороту.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою внести
зміни в схему організації дорожнього руху та забезпечити виготовлення
проекту для облаштування накопичувальних смуг для лівого повороту.
24. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. щодо внесення змін в схему
організації дорожнього руху по вул. Незалежності наділянці від вул.
Хриплинська до вул. Микитинецька для облаштування накопичувальних
смуг для лівого повороту.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою внести
зміни в схему організації дорожнього руху та забезпечити виготовлення
проекту для облаштування накопичувальних смуг для лівого повороту.
25. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. щодо внесення змін в схему
організації дорожнього руху по вул. галицькій на ділянці від вул.
Василіянок до вул. Надрічна для облаштування накопичувальних смуг
для лівого повороту.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою
розглянути доцільність виготовлення проекту для облаштування
накопичувальних смуг для лівого повороту.
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26. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. щодо внесення змін в схему
організації дорожнього руху по вул. С.Бандери та по вул.Г.Хоткевича на
ділянці від вул. Деповської до вул. Ремісничої із облаштуванням
велосмуг.
ВИРІШИЛИ:
Погодити з урахуванням правил дорожнього руху. Управлінню
транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради, Департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою розробити комплексну схему
велоруху в м.Івано-Франківську.
27. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. щодо розробки схеми організації
дорожнього руху по вул. Целевича, вул.Хіміків, вул. Сорохтея,
вул.Тарнавського, вул.Вагилевича із облаштуванням контрсмуги для
велосипедистів.
ВИРІШИЛИ:
Погодити з урахуванням правил дорожнього руху. Управлінню
транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради, Департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою розробити комплексну схему
велоруху в м.Івано-Франківську.
28. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. щодо облаштування кнопкою
виклику зеленого сигналу світлофора для пішоходів сучасного зразка на
наступних світлофорних об'єктах: світлофор по вул. Тролейбусна (біля
ЗШ №18), та світлофор по вул. С.Бандери, 17.
ВИРІШИЛИ:
Погодити, ДП «Міськсвітло» облаштування кнопкою виклику зеленого
сигналу світлофора для пішоходів сучасного зразка світлофор по вул.
Тролейбусна (біля ЗШ №18).
29. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. щодо перенесення світлофорного
об'єкту по вул. Галицькій від будинку №203 до перехрестя вул. Галицька
- Хіміків.
ВИРІШИЛИ:
Управлінню транспорту і зв'язку Івано-Франківської міської ради, ГУНП,
УКБ, ДП «Міськсвітло» на місці перевірити наявність світлофорного об'єкту
по вул. Галицька, 203 та при його наявності вивчити питання його
перенесення до перехрестя вул. Галицька - Хіміків.
30. СЛУХАЛИ: Звернення Капустяка О.І. щодо встановлення лежачого
поліцейського по вул. Є.Коновальця,136.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою розробити
проект щодо встановлення лежачого поліцейського по вул. Є.Коновальця,136
та звернутися до розпорядника бюджетних коштів щодо фінансування.
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31. СЛУХАЛИ: Звернення Шуневич А.В. щодо перекриття вул.
Б.Хмельницького від вул. Сагайдачного до вул. Гуцульської.
ВИРІШИЛИ:
Погодити перекриття вул. Б.Хмельницького від вул. Сагайдачного до вул.
Гуцульської.
32.
СЛУХАЛИ: Колективне звернення жителів будинку по вул.
Хіміків, 25 щодо демонтажу перекриття міжбудинкого проїзду.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою провести
демонтаж перекриття міжбудинкого проїзду.
33. СЛУХАЛИ: Звернення Ю.Фелюк (ГО «Тепле місто») щодо
встановлення парклету по вул.Грушевського, 19 зі сторони вул.
Мельничука.
ВИРІШИЛИ:
Повторно розглянути дане питання на засіданні комісії з питань безпеки
дорожнього руху та влаштування об'єктів транспортної інфраструктури після
прийняття відповідного рішенням виконавчого комітету міської ради.
34. СЛУХАЛИ: Звернення Макарук С.М. щодо облаштування
пішохідного переходу по вул. Целевича-Галицька.
ВИРІШИЛИ:
ДП «Міськсвітло» облаштувати світлофорний об'єкт Після його
встановлення управлінню транспорту та зв’язку встановити відповідні
дорожні знаки.
35. СЛУХАЛИ: Звернення В.Чмихун щодо демонтажу бетонованої
сходинки на вузькому тротуарі по вул. Г.Мазепи, 9.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою провести
демонтаж бетонованої сходинки на вузькому тротуарі по вул. Г.Мазепи, 9.
36. СЛУХАЛИ: Звернення Басараб Г.І. щодо встановлення огорожі
тротуару по вул. Шопена.
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення огорожі тротуару по вул. Шопена у вигляді
стовпчиків.
37. СЛУХАЛИ: Доручення міського голови щодо демонтажу
самовільно встановлених стовпчиків біля контейнерного майданчика по
вул. Пд. Бульвар, 36.
ВИРІШИЛИ:
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Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою провести
демонтаж самовільно встановлених стовпчиків біля контейнерного
майданчика по вул. Пд. Бульвар, 36.
38. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради М.Тараса щодо
встановлення направляючого острівця на розі вул.Незалежностівул.С.Стрільців.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою включити
об'єкт в титульні списки.
39. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради М.Тараса щодо
облаштування пішохідного переходу по вул. Вовчинецька, 178 (ринок
«Станіславський»).
ВИРІШИЛИ:
Управлінню транспорту і зв'язку Івано-Франківської міської ради та
ГУНП провести попереднє обстеження та вивчення даного питання на місці та
повторно розглянути на засіданні комісії з питань безпеки дорожнього руху та
влаштування об'єктів транспортної інфраструктури.
40. СЛУХАЛИ: Звернення В.Царьова щодо демонтажу знаку «Банк
«Хрещатик»» по вул Грюнвальдській.
ВИРІШИЛИ:
Управлінню транспорту і зв'язку Івано-Франківської міської ради
забезпечити проведення демонтажу знаку «Банк «Хрещатик»» по вул
Грюнвальдській.
41. СЛУХАЛИ: Звернення начальника управління патрульної поліції
Івано-Франківська Д. Міхальця щодо паркування автомобільного
транспорту біля Івано-Франківської міської ради (вул. Грушевського, 21).
ВИРІШИЛИ:
Департаменту містобудування, архітектури та охорони культурної
спадщини спільно з Департаментом житлової, комунальної політики та
благоустрою розробити схему пакування автомобільного транспорту біля
Івано-Франківської міської ради (вул. Грушевського, 21).
Голова комісії

М.Вітенко

Протокол вів:
секретар комісії

О.Ганчак
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