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Для надання відповіді 
на інформаційний запит

На Ваш інформаційний запит від 27.07.2020 року надаємо наступну 
інформацію.

З метою врегулювання окремих правових аспектів Вашого запиту, 
вважаємо за необхідне звернути Вашу увагу на те, що відповідно до статті 1 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі -  Закон), публічна 
інформація -  це відображена та задокументована будь-якими засобами та на 
будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі 
виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених 
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних 
повноважень, інш их розпорядників публічної інформації, визначених цим 
Законом

Пунктом 9.1. Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду 
України від 29.09.2016 № 10 «Про практику застосування адміністративними 
судами законодавства про доступ до публічної інформації» передбачено, що 
Закон не регулює відносин зі створення публічної інформації; предметом його 
регулювання є діяльність з приводу інформації, яка вже існує (створена, 
отримана, знаходиться у володінні) на момент виникнення конкретних 
інформаційних відносин з приводу неї.

Таким чином, визначальним для публічної інформації є те, що вона 
повинна бути заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або 
створеним суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх 
обов’язків. Закон не передбачає надання пояснень або роз’яснень, з ’ясування 
підстав та обставин за наведеними запитувачем критеріями.

За наявною інформацією повідомляємо, що всі питання стосовно 
організації та безпеки дорожнього руху у м. Чернігові, відповідно до ст. 3. 
Закону України «Про дорожній рух», а саме: державне управління у сфері



дорожнього руху та його безпеки здійснюється органами виконавчої влади 
Чернігівської м іської ради.

Забезпечення безпеки дорожнього руху в м. Чернігові покладається 
на управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту 
патрульної поліції М іністерства внутрішніх справ України.

Відповідно до ст. 6. Закону, до компетенції міської ради та її 
виконавчих органів, у сфері дорожнього руху належить:

виконання вимог законодавства про дорожній рух і його безпеку; 
розробка, затвердження та реалізація міських програм розвитку 

дорожнього руху та його безпеки;
формування міських і районних фондів, у тому числі позабюджетних, 

для фінансування програм і окремих заходів, спрямованих на розвиток 
дорожнього руху та його безпеки;

організація дорожнього руху на території міста згідно з відповідними 
генеральними планами, проектами детального планування та забудови 
населених пунктів, автоматизованих систем керування дорожнім рухом, 
комплексних транспортних схем і схем організації дорожнього руху та з 
екологічно безпечними умовами;

здійснення та фінансування заходів, пов'язаних із профілактикою 
дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

проведення роботи по пропаганді безпеки дорожнього руху; 
організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання авто доріг, 
вулиць, залізничних переїздів;

керівництво та контроль за діяльністю підприємств, установ і 
організацій незалежно від форм власності та господарювання за виконанням 
вимог законодавства, рішень органів державної виконавчої влади про дорожній 
рух і його безпеку;

контроль за виявленням дорожньо-транспортних пригод та вжиття 
заходів у місцях їх концентрації, на аварійно-небезпечних ділянках вулиць, 
доріг та залізничних переїздах;

Чернігівська міська рада у сфері дорожнього руху та його безпеки 
широко співпрацює з усіма бажаючими долучитися до роботи спрямованої на 
оптимізацію дорожнього руху та зниження рівня дорожньо-транспортного 
травматизму на вулично-шляховій мережі міста.

З метою підвищення рівня якості обробки інформації, зауважень та 
пропозицій стосовно змін організації дорожнього руху, які надходять до міської 
ради, у якості дорадчого органу, працює постійно діюча комісія з питань 
безпеки та організації дорожнього руху в місті Чернігові.

Положення про постійно діючу комісію з питань безпеки та організації 
дорожнього руху в місті Чернігові (далі - Комісія), затверджене рішенням 
виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15 грудня 2008 року 
№ 341, Комісія є координуючим та дорадчим органом виконавчого комітету 
міської ради з питань безпеки та організації дорожнього руху в місті Чернігові. 
Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про дорожній



з
рух», законодавчими та нормативними актами, які визначають вимоги до 
організації дорожнього руху на території міста, актами органів державної 
виконавчої влади та місцевого самоврядування про дорожній рух та його 
безпеку.

До складу Комісії входять депутати міської ради, представники 
виконавчих органів міської ради, органів державної виконавчої влади, 
контролюючих та правоохоронних органів.

Комісія детально опрацьовує, вивчає як зазначені так і можливі варіанти 
тих чи інших нестандартних пропозицій вдосконалення організації дорожнього 
руху, після чого, за результатами голосування, своїм рішенням визначає 
актуальність та доцільність втілення в життя запропонованих новацій, які 
напряму не передбачені нормативними документами (ДБН, ДСТУ, тощо).

П рийняті комісією рекомендаційні рішення виносяться на затвердження 
виконавчого комітету, рішення якого передаються для виконання профільним 
службам та комунальним підприємствам міської ради.

Усі зміни організації дорожнього руху пов’язані із реконструкцією чи 
розбудовою транспортної інфраструктури проходять етапи проектування і 
погодження в усіх передбачених для цього контролюючих органах.
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