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На П-600 від 12 жовтня 2020 року

Про результати розгляду звернення

Управлінням патрульної поліції у Волинській області Департаменту
патрульної поліції (далі -  УПП у Волинській області ДПП), в межах
компетенції, розглянуто Ваше звернення від 12.10.2020 (вх. від 12Л0.2020
№ П-600), яке надійшло на електронну адресу УПП у Волинській області ДПП
щодо усунення недоліків дорожнього покриття за адресою: Волинська область,
місто Луцьк, проспект Соборності, 36 (виїзд з прилеглої території на проспект).

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

Згідно з п. 1 ст. 8 Закону України «Про Національну поліцію» поліція діє
виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені
Конституцією та законами України.

В процесі розгляду зазначеного звернення працівниками відділу безпеки
дорожнього руху УПП у Волинській області ДПП 15.10.2020 проведено
обстеження вулично-шляхової мережі за вищевказаною адресою та видано
вимогу № 329 директору Департаменту житлово-комунального господарства
Луцької міської ради, в якій вказано:

ліквідувати вибоїну на проспекті Соборності, 36 в місті Луцьку (виїзд з
прилеглої території на проспект) в строк до 18.10.2020;

небезпечне місце огородити і позначити відповідними технічними
засобами організації дорожнього руху негайно.

Відповідно до ч. 1 ст. 52"3 Закону України «Про дорожній рух» - до
повноважень Національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху належать:



• участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

• забезпечення безпеки дорожнього руху;
• інші повноваження.

03.11.2020 працівниками відділу безпеки дорожнього руху УПП у 
Волинській області ДПП здійснено контрольне обстеження вулично-шляхової 
мережі вищезазначеної території та встановлено, що вибоїну ліквідовано, про 
що свідчать фото.

Додаток на 2 арк. в 1 прим.

Андрій КРУТЕНЬ

Світлана Смітюх 
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