
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від 06 лютого 2019 року                                                               № 66 
 
 
 
Про тимчасову організацію 
руху транспорту по 
вул. Миколи Левитського 
 

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 
будівельних робіт по об’єктах «Реконструкція проїжджої частини 
вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький  
(1 черга об'єкту будівництва)»  та «Реконструкція каналізаційного колектора  
від вул. Братиславської, 22 до перехрестя вулиць Ельворті та Євгена 
Чикаленка» Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Тимчасово з 09 лютого 2019 року організувати односторонній рух 

транспорту по вул. Ельворті, на відрізку та у напрямку руху від вул. Київської 
до вул. Братиславської, при цьому рух міських автобусних маршрутів № 3, 15 
у напрямку руху з мікрорайону Новомиколаївки організувати по  
вул. Короленка, Миколи Левитського (до вул. Братиславської), Варшавській, 
Василя Нікітіна, Короленка, пров. Об’їзному, вул. Полтавській, Євгена 
Маланюка, В’ячеслава Чорновола, Євгена Чикаленка. Рух міських автобусних 
маршрутів № 46, 104 у напрямку руху з мікрорайону Новомиколаївки 
організувати по вул. Миколи Левитського, Короленка, пров. Об’їзному,  
вул. Полтавській, Євгена Маланюка, В’ячеслава Чорновола, Євгена Чикаленка. 

 

2. З моменту початку основного комплексу будівельно-монтажних робіт 
по влаштуванню каналізаційного колектора та правого проїзду тимчасово 
обмежити рух транспорту по вул. Ельворті, на відрізку від вул. Київської до 
вул. Братиславської, при цьому: 

1) рух міських автобусних маршрутів № 3, 15 у напрямку руху з 
мікрорайону Новомиколаївки організувати по вул. Короленка, Миколи 
Левитського (до вул. Братиславської), Варшавській, Василя Нікітіна, 



 
 

2 

Короленка, пров. Об’їзному, вул. Полтавській, Євгена Маланюка, В’ячеслава 
Чорновола, Євгена Чикаленка; 

2) рух міських автобусних маршрутів № 46, 104 у напрямку руху з 
мікрорайону Новомиколаївки організувати по вул. Миколи Левитського, 
Короленка, пров. Об’їзному, вул. Полтавській, Євгена Маланюка, В’ячеслава 
Чорновола, Євгена Чикаленка; 

3) рух міських автобусних маршрутів № 3, 15 у напрямку руху до 
мікрорайону Новомиколаївки організувати по вул. Євгена Чикаленка, 
В’ячеслава Чорновола, Євгена Маланюка, вул. Полтавській, пров. Об’їзному, 
вул. Короленка, Василя Нікітіна, Варшавській, Миколи Левитського (до        
вул. Братиславської), Короленка; 

4) рух міських автобусних маршрутів № 46, 104 у напрямку руху до 
мікрорайону Новомиколаївки організувати по вул. Євгена Чикаленка, 
В’ячеслава Чорновола, Євгена Маланюка, вул. Полтавській, пров. Об’їзному, 
вул. Короленка, Миколи Левитського; 

5) рух міського автобусного маршруту № 21 організувати по вул. Євгена 
Чикаленка, В’ячеслава Чорновола, Євгена Маланюка, Полтавській,  
пров. Об’їзному, вул. Короленка, Василя Нікітіна, Варшавській (МАУП). 
У зворотному напрямку - відповідно до мережі міських автобусних маршрутів. 

 

3. Головному управлінню житлово-комунального господарства, 
управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького 
розробити схему організації дорожнього руху та звернутися до галузевих 
інститутів, дослідних центрів, технологічних підприємств, проектних 
організацій щодо розроблення схем та встановлення дорожніх знаків відповідно 
до Правил дорожнього руху. 

 

4. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 
Кропивницького інформувати перевізників, що обслуговують зазначені 
маршрути, про зміну схем руху транспорту та внести тимчасові зміни до 
паспортів міських автобусних маршрутів. 

 

5. Управлінню патрульної поліції в Кіровоградській області забезпечити 
виконання даного рішення, дотримання безпеки дорожнього руху та контроль 
за недопущенням водіями транспортних засобів порушень вимог встановлених 
дорожніх знаків відповідно до пункту 3 даного рішення. 

 

6. Управлінню капітального будівництва Міської ради міста 
Кропивницького повідомити за десять календарних днів через газету 
територіальної громади міста Кропивницького «Вечірня газета» про початок 
основного комплексу будівельно-монтажних робіт по влаштуванню 
каналізаційного колектора і правого проїзду та тимчасову зміну руху 
транспорту. 

 

7. Відділу по роботі із засобами масової інформації та відділу 
інформаційно-комп’ютерного забезпечення Міської ради міста 
Кропивницького інформувати територіальну громаду про початок основного 
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комплексу будівельно-монтажних робіт по влаштуванню каналізаційного 
колектора і правого проїзду та тимчасову зміну руху транспорту. 

 

8. Контроль за дотриманням Правил благоустрою міста під час 
проведення будівельних робіт покласти на спеціалізовану інспекцію Міської 
ради міста Кропивницького. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вергуна О. С. 
 
 
 
Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Валерій Пугач 24 58 98 


