РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від «15» вересня 2020 року

№ 449

Про тимчасову організацію
руху транспорту по
вул. Кропивницького
Керуючись статтями 140-146 Конституції України, статтею 6 Закону
України «Про дорожній рух», статтею 17, пунктами 1, 2 статті 19 Закону
України «Про автомобільні дороги», підпунктом 1 пункту «а» статті 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з проведенням
капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Тимчасово обмежити рух транспорту по вул. Кропивницького з
моменту початку будівельно-монтажних робіт на відрізку від вул. Великої
Пермської до вул. Миколи Смоленчука.
2. Затвердити схему організації дорожнього руху на період виконання
капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького, що
додається.
3. Рух міського автобусного маршруту № 46 у напрямку руху з
мікрорайону сел. Гірничого організувати по вул. Великій Пермській, Великій
Перспективній, Шевченка та далі відповідно до схеми руху маршруту.
4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Мостобудівельний загін
№ 112» впровадити та погодити схему організації дорожнього руху з
Управлінням патрульної поліції в Кіровоградській області, встановити
необхідні дорожні знаки відповідно до Правил дорожнього руху.
5. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста
Кропивницького інформувати перевізників, які обслуговують міські автобусні
маршрути загального користування міста Кропивницького, про зміну схеми
руху транспорту по вул. Кропивницького та необхідності внесення тимчасових
змін до паспорта міського автобусного маршруту № 46.
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6. Управлінню патрульної поліції в Кіровоградській області забезпечити
виконання цього рішення в частині дотримання безпеки дорожнього руху та
організації контролю за недопущенням водіями транспортних засобів порушень
вимог, встановлених дорожніх знаків, відповідно до пункту 2 цього рішення.
7. Відділу по роботі із засобами масової інформації та управлінню
інформаційних технологій Міської ради міста Кропивницького інформувати
територіальну громаду про початок будівельно - монтажних робіт
автодорожнього мосту по вул. Кропивницького.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О. Вергуна.

Міський голова

Валерій Пугач 35 83 14

Андрій РАЙКОВИЧ

