
 
У К Р А Ї Н А 

 

РІШЕННЯ 
 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 
від 31 серпня 2012 року                                                     № 700 
 
 

Про припинення руху 
автотранспорту по вул. Щорса 
 

 Керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 30, 31, 59 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 6, 26 Закону України                                 
"Про дорожній рух", у зв’язку з виконанням робіт по реконструкції                        
системи теплопостачання пологового будинку № 2 ім. «Святої Анни» по                                
вул. Щорса, 1 у м. Кіровограді виконавчий комітет Кіровоградської  міської  
ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Припинити рух автотранспорту по вул. Щорса від перехрестя з                      
вул. Київською до залізничного вокзалу з 03 по 10 вересня 2012 року у обох 
напрямках. 

2. На час проведення робіт рух транспорту, у тому числі транспорту 
загального користування, спрямувати по вулицях Медведєва, Щорса, Київській, 
Жовтневої революції в термін, зазначений у пункті 1.  

3. Директору ПП "Механомонтаж – 2010" до початку та в період 
виконання робіт встановити необхідні дорожні знаки за схемою, погодженою з 
відділом ДАІ з обслуговування м. Кіровограда при УМВС України в 
Кіровоградській області, і виконати роботи в термін, зазначений у пункті 1.  

4. Начальнику відділу ДАІ з обслуговування м. Кіровограда 
Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області              
(Запорожець С.В.) забезпечити контроль за встановленням дорожніх знаків та 
їх виконанням.  

5. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
проінформувати мешканців міста про часткове припинення руху транспорту по 
вул. Щорса від перехрестя з вул. Київською до залізничного вокзалу відповідно 
до пункту 1.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого                                
заступника міського голови  Дзядуха В.О. 

 
 

Міський голова          О.Саінсус 
  
 
Сурнін 24 49 57 
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