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Про розгляд не підтриманої
петиції

В  доповнення  до  раніше  наданої  відповіді  на  не  підтриману  електронну
петицію  щодо  забезпечення  безпеки  учнів  ЗОШ  №  26  Головне  управління
житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради направляє копію
листа управління патрульної поліції  в Кіровоградській області  від 31.01.2022 р.
№ 1509/41/34/01-2022 для ознайомлення.

Крім того зазначаємо,  що під час руху автомобільного транспорту,  в  тому
числі  вантажного,  відбувається  вібрація  стін.  Через  такі  пристрої  можуть
створюватися  незручності  для  мешканців  прилеглих  будинків  (з'являтимуться
тріщини в будівлях стін).

Для  безпеки  пішоходів  та  водіїв  автомобільного  транспорту  на  перехресті
вул.  Кропивницького  та  пров.  Лісного  (неподалік  ЗОШ №  26)  наявні  дорожні
знаки 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід» та горизонтальна пішохідна розмітка.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

З повагою

Секретар міської ради         Олег КОЛЮКА

Тетяна Криворучко 35 83 61
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Haqalrnuxosi f oroBHoro ynpanniuux

XLITJIOBO-KOMyHaJIbHO|O TOCIIoAapCTBa

KponunHllqrrcoi rvricmol Pa&tr

Bircropy KYXAPEHKY
nyl. Belura llePcnertunHa, 4 1,

vr. KponusHuqlKlafr , 25022

flpo posrnflP' rrr4c'ra

lll ano eru uil naue KYxaPenxo !

Ynpaeniunru narpynrnoi noniuii B Kipoeorpa.qcsrifi o6nacri (aa-tri

ynpanniHn-a) poarnqHyTo liu,,, JII,lcT,'e npoxaHH-f,M BcTaHOBIeHHq sa niA'i:AaX Ao

rrrKoJr'r seo6xiAHHX rrpr4crpoin upnuycoBoro 3HH,*.HHT rrrB'AKocri a6o niuroxiAslrx

ceirno$opin e rvricri Kpon""nnqmuil' npoB' Jlicrrlafi.'p

Bi.quosi,qHo Ao cr.6,cr.9 3unoHy vr<paiHu nllpo,qopoxuifi pyx) (Aali -
3arcoHy) opraniaaqir Aopo)I(Hboro pyxy Ha repl4ropii vicra i pafiony ariAno-s

siAnosiAHUtAU feHepaJlbHllMll nJIaHaMI4' npoeKTaMU AeTaJIbHoro [naHyBaHHq ]u

ra6y4onn HaceJreHlrx nyurrie, aBTOMaTpI3OBaHI4X CHCTeM KepyBaHH{ AOpoxHlM

pyxoM, KoMrrJreKcHr,tx rpaHcroprHllx cxeM i cxeu opraHirpuii aopoxHbofo pyxy ra 3

exorori.{Ho 6esneqHr4Mr4 yMoBaMr4, y roMy qncli fi o6naanaHHs lopir' PIY.T- T"

:arisHraqHux nepei:uin rexniqHfiM'' gaco6arnrn perynloBaHHs AopoxHbofo pyxy Ta lx

yTpr4MaHHr H aJrexr4Tb Ao KoMneTeHUii opraHie l\aicueeof o caMoBp'f, AyBaHHt'

IH$oprr,ryro, ulo siAnosiAHo' "r. 
i7 3arory opraHiaaqir 

^opoxHboro 
pyxy Ha

aero^,ro6iJrbH'X A.pofax, BynHIItX Ta ,urris"u"H'UX nepeis4ax "sAiftcHloe*cq i:

3acrocyBaHH.nM rexniqsnx saco6ie iHQoprvrarriT:--::I:xorvryHixaqiirunx r?

aBTOMarr43OBaHHX Cr4CreM KepyBaHHt ra HafJI fl'!:y 3a4opoxHirra pyxoM eilnoeiAt{o Ac



rrpaBnn i craH4aprin, a raKox Ha ocHoBi upoelcris i cxeNa opraHiraqii 4opoxHroro
pyxy, rroroA)KeHrax ig siAuoai.{Hnvu nigpo:Ailaruu HarlioHanrHoi u oniqii.

llosiloNaJrrro, ulo niAnosiAHo Ao cr. 523 3aroHy Ao KoMrIereHIIii opraHin

HaUionanrsoi uoniqii ei4Hoclrrbcs noroAxeHHt rIoAaHI4x y BcraHoBJIeHoMy rlopflAKy

rrpono3grrifi crocosHo o6naAHaHrur saco6al\al4 opraHi:aqii 4opoxHboro pyxy vricqr

BHKoHaHH.fl 4opoxuix po6ir, upoexrin ra cxeM opranisaqii Aopo)KHboro pyxy,

vrapurpyria pyxy uacaxupcbKoro rpaHcnopry, naapurpyrin opraHiroaaHoro pyxy

rpoMaArH i laicqr ix s6opy, [ops.qKy npoBeAeHHq cnoprl{BHI,IX ra inurHx MacoBI4x

:axo4in, ffi NaoNyrb crBopl4ru nepel.xKoAl{ AOpOXHbOMy pyxy.

V pasi He3roAH : npnfiHrrlrM 3a pe3ynbraraMu po3rlqAY Bauoro 3BepHeHHq

piureHuxvr, Bu Maere rrpaBo ocKapxl4ru fioro siAnosiAHo Ao cr. 16, 17 3axouy

Vxpaiura'ullpo 3BepHeHHt rpoMaAtH).
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