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Порядок денний

1. Про підготовку проекту Програми платного паркування  
транспортних засобів в м.Чернівцях

Слухали:
Середюка В.Б., який відмітив, що поданий на нараду проект Програми 

платного паркування транспортних засобів в м.Чернівцях потребує 
доопрацювання. Зокрема, необхідно департаменту Ж КГ міської ради та 
інспекції з паркування проаналізувати існуючий стан з паркуванням в місті, 
скласти паспорт Програми, внести пропозиції з переліку завдань Програми, 
ресурсне забезпечення та очікувані результати програми.

Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин у 
відповідності до Генерального плану міста надати до Програми пропозиції 
щодо планів з влаштування перехоплюючих паркінгів на всіх в’їздах в місто, 
будівництва нових наземних багатоповерхових та підземних паркінгів, а також 
розв’язання проблеми паркування в центральній частині міста та в 
мікрорайонах з багатоповерховою забудовою.

В обговоренні прийняли участь члени робочої групи Бабюк А.А., 
Ільчук Т.Є., Кушнірик Я.Д., Проданюк М.В., Романов К.В. та інші громадські 
активісти, де порушувалося питання щодо додаткового влаштування 
парковочних місць для туристичних автобусів, впорядкування існуючих 
платних парковок для чого необхідно провести обстеження на предмет їх 
відповідності законодавству України в цій сфері і по результатах внести проект 
рішення з цього питання на розгляд виконкому міської ради.

Також обговорювалося питання щодо кадрового та технічного 
забезпечення інспекції з паркування та вирішення інших проблемних питань, 
пов’язаних з її функціонуванням.



За результатами обговорення порушеного питання нарадою вирішено 
наступне:

1. Департаменту Ж КГ міської ради та інспекції з паркування управління 
контролю за благоустроєм міста міської ради проаналізувати існуючий стан з 
паркуванням в місті, скласти паспорт Програми платного паркування 
транспортних засобів в м.Чернівцях, внести пропозиції з переліку завдань 
Програми, ресурсне забезпечення та очікувані результати Програми в термін до 
25.11.2019 року.

2. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської 
ради надати для узагальнення департаменту Ж КГ міської ради пропозиції до 
Програми платного паркування транспортних засобів в м.Чернівцях у 
відповідності до Генерального плану міста щодо планів з влаштування 
перехоплюючих паркінгів на всіх в’їздах в місто, будівництва нових наземних 
багатоповерхових та підземних паркінгів, а також розв’язання проблеми 
паркування в центральній частині міста та в мікрорайонах з багатоповерховою 
забудовою в термін до 15.11.2019 року.

3. Департаменту Ж КГ міської ради та інспекції з паркування управління 
контролю за благоустроєм міста міської ради в п ’ятиденний термін обстежити 
існуючий стан платних парковок на предмет їх відповідності законодавству 
України в цій сфері і по результатах внести проект рішення з цього питання на 
розгляд виконкому міської ради.

Вів протокол:
Начальник відділу транспорту, зв'язку 
та енергетики департаменту Ж КГ міської ради
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