УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «21» вересня 2012 року

№ 759

Про тимчасове перекриття
руху автотранспорту
Керуючись ст. 140-146 Конституції України, ст. 26 Закону України
“Про дорожній рух” та ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, враховуючи лист управління капітального будівництва
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10 вересня 2012 року
№ 09-135/2, у зв’язку з проведенням будівельних робіт по будівництву
каналізаційного колектора північного району м. Кіровограда виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Тимчасово перекрити рух автотранспорту по вул. Орджонікідзе
(від вул. Дзержинського до вул. Київської) та вул. Медведєва (від
вул. Фрунзе до пров. Челюскінців) з 6.00 24 вересня до 21.00 08 жовтня 2012
року.
2.Внести тимчасові зміни в схеми маршрутів загального користування
та спрямувати їх у напрямках:
за маршрутами № 3 та 104 (від вул. Орджонікідзе до вул. Великої
Перспективної) – вул. Київська, Фрунзе, пров. Училищний, вул. Жовтневої
революції, просп Вінниченка, вул. Преображенська (в обох напрямках),
далі – за затвердженою схемою руху;
за маршрутами № 11, 103, 106, 108, 111, 111-А, 111-Б та 115 (від
вул.
Київської до вул.
Великої Перспективної) – вул. Фрунзе,
пров. Училищний, вул. Жовтневої революції, просп. Вінниченка (в обох
напрямках), далі – за затвердженою схемою руху;
за маршрутами № 9 та 17 (від вул. Жовтневої революції до
вул. Шевченка) – вул. Дзержинського, Калініна, далі – за затвердженою
схемою руху;
за маршрутом № 112 (від вул. Жовтневої революції до вул. Шевченка) –
вул. Дзержинського, Калініна (у зворотному напрямку – вул. Декабристів,
просп. Вінниченка), далі – за затвердженою схемою руху;
за маршрутом № 6 та
приміським маршрутом № 500 (від
вул. Медведєва до вул. Жовтневої революції) - пров. Челюскінців,
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вул. Шевченка, Декабристів (у зворотному напрямку – вул. В’ячеслава
Чорновола), просп. Вінниченка, далі – за затвердженою схемою руху;
за маршрутом № 118 та 118-п (від вул. Шевченка до площі Богдана
Хмельницького) – вул. Декабристів, далі – за схемою руху;
за приміським маршрутом № 155 (від вул. Короленка до вул. Жовтневої
революції) – вул. Колгоспна, Київська, пров. Училищний
(в обох
напрямках), далі – за затвердженою схемою руху;
за приміським маршрутом № 283 (від вул. Євгена Маланюка – до АС-2)
– вул. Велика Перспективна, 50 років Жовтня, просп. Правди (в обох
напрямках).
3.Зобов’язати управління капітального будівництва Кіровоградської
обласної державної адміністрації:
1) до початку робіт встановити необхідну кількість дорожніх знаків за
схемою, погодженою з ВДАІ Кіровоградського міського відділу УМВС
України в області, та демонтувати їх після завершення робіт на проїжджій
частині вулиці;
2) виконати роботи в термін, зазначений у пункті 1 даного рішення, в
місячний термін відновити асфальтне покриття в місцях розриття та
пошкодження проїжджої частини та тротуарів.
4.Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської
ради (Гонтарь О. А.) інформувати перевізників, що обслуговують міські
автобусні та тролейбусні 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 ВДАІ з обслуговування
м. Кіровограда при УМВС України в Кіровоградській області
Запорожця С. В.
6.Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С. В.)
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 першого
заступника міського голови Дзядуха В. О.
Міський голова

Зубченко 24 58 98

О. Саінсус

