УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
м. Кропивницький
від «_____» ____________ 2017 року

№ ______

Про погодження проекту рішення
Кіровоградської міської ради
«Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради
від 06 червня 2014 року № 3163
«Про затвердження схем організації
дорожнього руху вулицями міста Кіровограда»
Керуючись ст. 140, 144, 146 Конституції України, підпунктом 1 ст. 30
та ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 6, 9, 21, 27, 41 Закону України «Про дорожній рух», ст. 21 Закону України
«Про автомобільні дороги», враховуючи зміни до п. 41 Закону України «Про
дорожній рух» щодо визначення пріоритету руху транспортних засобів по
колу на перехрестях з круговим рухом, з метою належного управління
функціонуванням та розвитком вулиць і доріг, впорядкування та створення
відповідних умов безпеки дорожнього руху виконавчий комітет
Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 06 червня
2014 року № 3163 «Про затвердження схем організації дорожнього руху
вулицями міста Кіровограда», що додається.
2. Головному управлінню житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради забезпечити внесення даного проекту рішення
на розгляд міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова

Криворучко 24 85 93

А. Райкович

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«____»_____________ 2017
№ ____
Проект
УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від "____" __________2017 року

№ ____

Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради
від 06 червня 2014 року № 3163
«Про затвердження схем організації
дорожнього руху вулицями міста Кіровограда»
Керуючись статтями 140, 144, 146 Конституції України,
статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статтями 6, 9, 21, 27 Закону України «Про дорожній рух», статтею 21 Закону
України «Про автомобільні дороги», враховуючи зміни до п. 41 Закону
України «Про дорожній рух» щодо визначення пріоритету руху
транспортних засобів по колу на перехрестях з круговим рухом, з метою
належного управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг,
впорядкування та створення відповідних умов безпеки дорожнього руху
Кіровоградська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради
від 06 червня 2014 року № 3163 «Про затвердження схем організації
дорожнього руху міста Кіровограда» а саме: до схем організації дорожнього
руху
по
вулицях
Короленка,
Євгена
Маланюка,
проспекту
Університетському.
2. Головному управлінню житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради привести перехрестя з круговим рухом по
вулицях Короленка, Євгена Маланюка, проспекту Університетському з
визначенням пріоритету транспортних засобів по колу у відповідність із
змінами до схем, що додаються.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності, заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.
Міський голова
Криворучко 24 85 93

А. Райкович

У К Р А Ї Н А
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 06 червня 2014 року

№ 3163

Про затвердження схем організації
дорожнього руху вулицями
міста Кіровограда
Керуючись статтями 140-146 Конституції України, статтею 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 6, 9, 27 Закону
України «Про дорожній рух», статтею 21 Закону України «Про автомобільні
дороги», враховуючи лист відділення Державної автомобільної інспекції
міліції ГБ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області
від 04.03.14 № 1446, з метою належного управління функціонуванням та
розвитком вулиць і доріг, впорядкування та створення відповідних умов
безпеки дорожнього руху Кіровоградська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити схеми організації дорожнього руху вулицями
міста Кіровограда, а саме: вул. Велика Перспективна, просп. Винниченка,
вул. Євгена Маланюка, вул. Жовтневої революції, вул. Короленка,
вул. Медведєва, вул. Московська, пров. Об'їзний, вул. Полтавська,
просп. Правди, вул. 50 років Жовтня, просп. Університетський,
вул. Яновського, що додаються.
2. Головному управлінню житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради (Хачатурян О.С.) привести дорожні знаки у
відповідність із погодженими схемами.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та
енергозбереження та заступника міського голови згідно з розподілом
функціональних повноважень.

Секретар міської ради

Криворучко 24 85 93

І.Марковський

(Доопрацьовано 01.12.17)

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "____"_____________ 20__ року

№______
м. Кропивницький

Про погодження проекту рішення
міської ради міста Кропивницького
«Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради
від 06 червня 2014 року № 3163
«Про затвердження схем організації
дорожнього руху вулицями міста Кіровограда»
Керуючись ст. 140, 144, 146 Конституції України, підпунктом 1
п. «а» ст. 30 та ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи, що перевага в русі на перехрестях, де організовано
круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по
колу, з метою належного управління функціонуванням та розвитком вулиць і
доріг, впорядкування та створення відповідних умов безпеки дорожнього
руху виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Погодити проект рішення міської ради міста Кропивницького
«Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 06 червня
2014 року № 3163 «Про затвердження схем організації дорожнього руху
вулицями міста Кіровограда», що додається.
2. Головному управлінню житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради забезпечити внесення даного проекту рішення
на розгляд міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова

Криворучко 24 85 93

А. Райкович

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
міста Кропивницького
«____»_____________ 2017
№ ____
Проект
УКРАЇНА
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від "____" __________2017 року

№ ____

Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради
від 06 червня 2014 року № 3163
«Про затвердження схем організації
дорожнього руху вулицями міста Кіровограда»
Керуючись статтями 140, 144, 146 Конституції України,
статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статтями 6, 27 Закону України «Про дорожній рух», враховуючи, що
перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається
транспортним засобам, які вже рухаються по колу, з метою належного
управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг, впорядкування та
створення відповідних умов безпеки дорожнього руху міська рада
міста Кропивницького
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради
від 06 червня 2014 року № 3163 «Про затвердження схем організації
дорожнього руху міста Кіровограда» та схеми організації дорожнього руху
по вулицях Короленка, Євгена Маланюка, проспекту Університетському
викласти в новій редакції, що додається.
2. Головному управлінню житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради привести перехрестя з круговим рухом по
вулицях Короленка, Євгена Маланюка, проспекту Університетському з
визначенням пріоритету транспортних засобів по колу у відповідність із
змінами до схем, що додаються.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності, заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.
Міський голова
Криворучко 24 85 93

А. Райкович
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