УКРАЇНА
РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 10 вересня 2015 року

№ 463

Про тимчасове перекриття
руху автотранспорту
по вул. Шульгиних
Керуючись ст. 140-146 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про
дорожній рух» та підпунктом 1 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи лист громадянина Згривця Ф.І. від
01 вересня 2015 року, у зв’язку з необхідністю прокладання газопроводу до
міського Будинку вчителя по вул. Шульгиних, 7 в м. Кіровограді виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Тимчасово перекрити рух автотранспорту по вул. Шульгиних, від
вул. Віктора Чміленка до вул. Дворцової, 15 - 16 вересня та 22 - 23 вересня
2015 року.
2. Рух автотранспорту, у тому числі міського автобусного маршруту
№ 103 «вул. Урицького – вул. Кільцева», на час проведення робіт спрямувати
по вул. В’ячеслава Чорновола.
3. Зобов’язати громадянина Згривця Ф.І.:
1) до початку робіт встановити необхідну кількість дорожніх знаків за
схемою, погодженою з відділення ДАІ з обслуговування м. Кіровоград УМВС
України в Кіровоградській області, та демонтувати їх після завершення робіт на
проїжджій частині вулиці;
2) виконати роботи в термін, зазначений у пункті 1 даного рішення, в
двотижневий термін відновити асфальтне покриття в місцях розриття та
пошкодження проїжджої частини та тротуарів.
4. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської
ради інформувати перевізника, що обслуговує міський автобусний маршрут
№ 103, про тимчасове перекриття руху та зміну схем руху транспорту
загального користування згідно з пунктами 1, 2 даного рішення.
5. Організацію дорожнього руху та його безпеку згідно з пунктами 1, 2
даного рішення покласти на начальника відділення ДАІ з обслуговування
м. Кіровограда та Кіровоградського району УМВС України в Кіровоградській
області Запорожця С.В.
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6. Відділу по роботі із засобами масової інформації інформувати
територіальну громаду міста через засоби масової інформації про тимчасове
перекриття руху та зміну схем руху транспорту загального користування
згідно з пунктами 1, 2 даного рішення.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильченка С.С.

Секретар міської ради

Кічкіна 24 58 98

І.Марковський

