
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 23 березня 2021 року м. Біла Церква № 190

Про обмеження руху автотранспорту
по вул. Дружби в м. Біла Церква

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального
господарства Білоцерківської  міської  ради від 11 березня 2021 року № 363, відповідно до
підпункту 10, пункту а статті 30, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільний
транспорт», у зв’язку з необхідністю проведення робіт з капітального ремонту мосту через
р. Рось по вул. Дружби в м. Біла Церква, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Обмежити рух автотранспорту по вул. Дружби (від перехрестя вул. Замкова до
перехрестя вул. Котляревського) в залежності від фактичної необхідності виконання робіт
(повністю або частково), на період з квітня 2021 року по жовтень 2021 року, за погодженням
з Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції
у Київській області.

2. Департаменту житлово – комунального господарства Білоцерківської міської
ради розробити схему організації дорожнього руху та погодити зазначену схему в
Білоцерківському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції у
Київській області.

3. Встановити дорожні знаки згідно зі схемою організації дорожнього руху,
погодженої в Білоцерківському районному управлінні поліції Головного управління
Національної поліції у Київській області.

4. Рекомендувати Білоцерківському районному управлінню поліції Головного
управління Національної поліції у Київській області та Батальйону патрульної поліції в
м. Біла Церква Управління патрульної поліції України в Київській області Департаменту
патрульної поліції забезпечити нагляд за організацією руху транспорту та пішоходів в районі
проведення робіт.

5. Відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради на час перекриття
ділянки вулиці внести зміни в маршрутну мережу громадського транспорту.

6. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської
міської ради подати рішення для оприлюднення в засоби масової інформації та розмістити на
офіційному WEB-сайті Білоцерківської міської ради.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
згідно з розподілом обов`язків.

В.о. міського голови                                                                               Дмитро КИРИШУН


