
 

 

 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «____» ____________ 2019 року            № ____ 

 

Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького 

«Про затвердження дислокацій 

технічних засобів регулювання 

дорожнім рухом вулицями  

м. Кропивницького» 

 

Керуючись статтями 140, 144, 146 Конституції України, підпунктом 1 

пункту «а» статті 30, пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 6, 9, 21, 27 Закону України «Про 

дорожній рух», статтею 21 Закону України «Про автомобільні дороги», 

враховуючи погодження Управління патрульної поліції в Кіровоградській 

області, з метою належного управління функціонуванням та розвитком вулиць і 

доріг, впорядкування та створення відповідних умов безпеки дорожнього руху 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького «Про 

затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями м. Кропивницького», що додається. 

 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 

забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

 

Міський голова          А.РАЙКОВИЧ 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Криворучко 24 85 93 
 

 
 



 

       ПОГОДЖЕНО 
 

       рішенням Виконавчого комітету 

       Міської ради міста Кропивницького 

       від «___»__________2019 року № ___ 
 

Проект 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від "____" __________2019 року               № ____ 

 

Про затвердження дислокацій 

технічних засобів регулювання 

дорожнім рухом вулицями  

м. Кропивницького 

  

Керуючись статтями 140, 144, 146 Конституції України, пунктом 30              

статті 25, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                                  

статтями 6, 9, 21, 27 Закону України «Про дорожній рух», статтею 21 Закону 

України «Про автомобільні дороги», враховуючи погодження Управління 

патрульної поліції в Кіровоградській області, з метою належного управління 

функціонуванням та розвитком вулиць і доріг, впорядкування та створення 

відповідних умов безпеки дорожнього руху Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями м. Кропивницького, виготовлені ТОВ «ДОРСЕРВІС УКРАЇНА»                      

м. Кропивницький, а саме: по вул. Академіка Тамма, вул. Варшавській,                          

вул. Героїв України, пров. Василівському, просп. Промисловому. 

 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства привести 

вулично-дорожню мережу у відповідність із затвердженими дислокаціями. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та комунальної власності, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

 

Міський голова                  А.РАЙКОВИЧ 
 
 

 

 

 

 

Тетяна Криворучко 24 85 93 


