
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я

Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Одеського міського
голови та Одеської міської ради щодо внесення оперативних змін
до організації дорожнього руху уздовж провулку Монастирський 

міста Одеса

Відповідно  до  статті  43  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування
в Україні»,  з метою покращення транспортного руху,  уникнення загрози  безпеці
життя та здоров’я громадян обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити текст звернення депутатів Одеської обласної ради до Одеського
міського  голови  та  Одеської  міської  ради  щодо  внесення  оперативних  змін
до організації  дорожнього  руху  уздовж  провулку  Монастирський  міста  Одеса
(додається). 

2. Надіслати згадане звернення  до Одеського міського голови та Одеської
міської ради.

Проєкт рішення підготовлено та внесено 
депутатом Одеської обласної ради від 
політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ», заступником 
голови постійної комісії обласної ради 
з питань регламенту, місцевого 
самоврядування, депутатської діяльності, 
зав’язків з громадськістю, моралі, етики 
та гласності, прав людини, свободи слова 
та інформації Афанасьєвою Тамілою 
Володимирівною



Додаток 
до рішення обласної ради 
від ___________ 2022 року 
№ ___________ -VIIІ

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Одеської обласної ради до Одеського міського голови та Одеської

міської ради щодо внесення оперативних змін до організації дорожнього руху
уздовж провулку Монастирський міста Одеса

Проблема  заторів  є  розповсюдженою  у  всіх  районах  міста  Одеса.  Велике
занепокоєння мешканців Одеси викликають транспортні затори та неможливість
пересування  громадян  на  таких  ділянках:  провулок  Монастирський,
провулок Панченка  та  вулиця  Дача  Ковалевського.  Така  ситуація  пов’язана
зі збільшенням  об’єктів  будівництва,  а  також  розташуванням  одночасно
приватних  та  новозбудованих  будинків,  декількох  ресторанів  та  готелю,  двох
дитячих будинків для немовлят та дітей, позбавлених батьківського піклування,
Свято-Успенського патріаршого монастиря, Одеської духовної семінарії, станції
екстреної  медичної  допомоги  та  нового  будівництва  у  кінці  Монастирського
провулку.

Враховуючи  викладене,  задля  покращення  транспортного  руху,  уникнення
загрози  безпеці  життя  і  здоров’я  громадян  Одеська  обласна  рада  звертається
до Одеського міського голови та Одеської міської ради з проханням розглянути
питання  щодо  внесення  змін  до  організації  дорожнього  руху  на  вулиці  Дача
Ковалевського,  провулку  Монастирський  та  провулку  Панченка  у  вигляді
організації  одностороннього  руху  або  створення  реверсивного  руху
і встановлення світлофора уздовж усього Монастирського провулку.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Одеської обласної ради «Про звернення депутатів

Одеської обласної ради до Одеського міського голови та Одеської міської
ради щодо внесення оперативних змін до організації дорожнього руху по

провулку Монастирський міста Одеси

Проблема  заторів  є  розповсюдженою  в  усіх  районах  міста  Одеси.  Велике
занепокоєння мешканців Одеси викликають транспортні затори та неможливість
пересування  громадян  на  ділянці  вулиць:  провулок  Монастирський,  провулок
Панченка та Дача Ковалевського. Така ситуація пов’язана із збільшенням об’єктів
будівництва,  а  також  розташуванням  одночасно  приватних  та  новозбудованих
будинків,  декількох  ресторанів  та  готелю,  двох  будинків  малютки  та  дітей
позбавлених  батьківського  піклування,  Свято  –  Успенського  патріаршого
монастиря, Одеської духовної семінарії, станції екстреної медичної допомоги та
наприкінці Монастирського провулку відкриття нового будівництва.

Враховуючи  викладене,  задля  покращення  транспортного  руху,  уникненню
загрози безпеці життя та здоров’я громадян, пропонуємо звернутись до Одеського
міського голови та Одеської міської ради з проханням розглянути питання щодо
внесення  змін  до  організації  дорожнього  руху  по  вулиці  Дача  Ковалевського,
провулку  Монастирський  та  провулку  Панченка  у  вигляді  організації
одностороннього руху або створення реверсивного руху та світлофору впродовж
усього Монастирського провулку.

 
Депутат Одеської обласної ради                                      Таміла АФАНАСЬЄВА


