УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від « 13 » грудня 2016 року

№ 633

Про тимчасове перекриття
руху автотранспорту по
вул. Братів Ельворті

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 ПАТ «Гідросила»
від 19 жовтня 2016 року № 02-6/3454, у зв’язку з необхідністю проведення
ремонтних робіт перехідного пішохідного мосту, який розташований по
вул. Братів Ельворті в м. Кропивницькому, виконавчий комітет Кіровоградської
міської ради.
В И Р І Ш И В:
1. Тимчасово перекрити рух автотранспорту по вул. Братів Ельворті
(від вул. Братиславської до вул. Київської) 17 грудня 2016 року з 09.00 до 15.00.
2. Рух автотранспорту, у тому числі міських автобусних маршрутів № 3,
15, 21, 104, на час проведення робіт спрямувати по вул. Короленка,
Полтавській, Євгена Маланюка, Євгена Чикаленка (в обох напрямках).
3. Зобов’язати ПАТ «Гідросила»:
1) до початку робіт встановити необхідну кількість дорожніх знаків за
схемою, погодженою з Управлінням патрульної поліції в м. Кіровограді та
демонтувати їх після завершення робіт на проїжджій частині вулиці;
2) виконати роботи в термін зазначений у пункті 1 даного рішення.
4. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської
ради інформувати перевізників, що обслуговують міські автобусні маршрути
загального користування, 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 Управління патрульної поліції в
м. Кіровограді Департаменту патрульної поліції Національної поліції України
Цюцюру А.І.
6. Відділу по роботі із засобами масової інформації інформувати
територіальну громаду міста через засоби масової інформації про тимчасове
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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 Мосіна О.В.

Секретар міської ради

Гінкота 24 48 00

А. Табалов

