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|1ро цйведенця п!дсумк!в роботи
лороэкн!-х пиприсмств району у
зимовий пер!ол 20|4-20|5 рок!в та
завдаппя щодо 11 пйготовки до роботи
у ]имових умовах 20|5-20|б роЁв

8!дпов|дно до статей 6, 20 3акону !ща!ни <|{ро м!сцев| державн|
адпл1н|сщац!!>, 3акону 9кра!ни <|{ро дорожн!й р1)()' з мето!о забезпеченття
безпереб|йного та безпечного Руху щанспорц на автомоб1льних дорогах у
зимовий пер|од 2015-2016 рок!в' врахов1тони р1лпення колег|! районно|
державно| адм[н|сраш1! в|д 28 кв1тня 2015 року:

1. Робоц дорожн|х п1дприсмств: ф!л1й <{уц!воький райавтодор>
[ <[арк1вський Фблавтодор> вАт дц( <<Автомоб|льн1 дороги !кра!ни> та
<<9уц|воьке шп> д| <<)(арк|вський Фблавтодор> вАт дАк <<Автомобйьн1
дороги }кра!нш> щодо утримання автомоб1льних дор1г в зилловий пер1од
2014-2015 роЁв вва)кати недостатньо|о.

2. Бизначити автомобйьн1 дороги заг:1льного кориоцванн'1 по
9уц|вському рйону як так|' що знаходяться в незалов1льному стан1.

3. Рекомендувати с1льським та селищним голов!!м розгля}[ут|'! |титання
стосовно укпадання договор1в з п[дприемствами, ащоф1рмами та орган!зац1ями
вс1х форм власност| щодо видйення техн1ки для роботи в зимовий пер!од
2015_2016 рок|в до 10 листопада 2015 року.

4. Рекоменд),ъати кер!вникам ф1л[й <<9уц|вський райавтодор>>
,(|1 <[арк|вський Фблавтодор> вАт дАк <Автомоб!льн! дороги 9кра!ни>
Борщуку €.€. та <<{уц!вське АБ|1, Ап <)(арк|вський Фблавтодор>
вАт дАк <<Автомобйьн| дороги укра!ъи>) 9убу А.Ф.' кер|вникам господарств,
оргал!зац|й та п|дприемств району:

4'1. |!ризнанити в1дпов!дапьних ос!б, як!, при одерт<анн| |птормового
попередт(ення' забезпекуватиплдь свосчасну орган1зац!то роботи механ!зм|в на
закр|плених д|лянках дор1г.

4.2. Розробити |тлан захисц дор!г в;д сн|гових замет!в | ожеледиц! зг|дно
з техн|чними правил:1ми ремонц та утримангш дор!г.

4.3. [о 01 листопада 2015 року провести загот]влто необх|дно! к|лькост1
протиожеледно| сум|й та створити з::пас паливно-мастипь|111х матер1ал[в
(не менлпе як для 10-денно! роботи).
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4.4. Фрган|з1ъати ц[лодобове черцъання на дорожн!х п|длрисмствах
в|дпов|да.гльних прац[вник|в у зимовий пер|од 2015-2016 рок|в.

4.5. 8жити заход|в щодо ствоРення прац|о!очим необЁдних поб)ггових

рлов (тункти об1щ[ву, теплий спецодяг' гаряче харнуваттня).
4.6. .{о 10 листопада 2015 року встановити додатков| 1нформац!йн| знаки

на авар! йно-небезпенн:о< л!лянках лор!г.
5. Рекомендувати нача.,1ьнику в|дд|лення ,{А1 з обслуговуванття

9уц!вського та |{ечен!зького рйон|в (м. 9уц1ъ) [)гйБ€ 9кра!ни в
!арк!вськ|й облаот! .]1итвиненку' ,[.Ф. п1д иас сн|гопад!в ! о:келедиц[
орган11ъати своечасний 1 безпечний протуск автощанспорц на дорогах та
надавати допомоц дорожн!м орган!зацйм у перевезенн! механ!зм!в до м|сшь
виконання роб[т.

6. Ранальнику в1дд1лу |нфраощ1тцри рйонно! державно! адм|н|сщац1!
Фттищенку 1Ф.8. про виконан|{'{ Розпорядження !нформувати голову районно!
державно| адм|н1сраш!| через сектор конто',1}о апарац районно| лержавно|
адм|н|сщац1| до 20 листопада 20 1 5 року.

7. }(онщоль за виконанням розпорядження накласти на пер|пого
засцпника голови рйонно! дерх<авно! адм1н1ощац!{ 8арже'[нова [@.(.

| олова районпо1 дерясавно!
адм!н!страц1| €.о. коРол[ок


