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9уц!в х, //'

|!ро п!дсумки роботи доро'кн!х
п|дприсптств району в зптмовий пер!од
20!з-20!4 рок|в :а ]авдання :цодо 1х

п!дготовки до роботи в зимових умовах
2014-2015 рок1в

Б|дпов1дно до статей 6,20 3акону укратни (про м!сцев| дер:кавв|
адпл|н!страц1!>, 3акону }кра!ни <[1ро дброжн|й рух), з мето1о забезпечення

безпереб|йного та безпечного р}'ху транспорту на автомоб|льних дорогах в

зимовий пер|од 2014-2015 рок|в' враховутони р|ш:ення колегтт раионно1
державно! адм|н1срац!! та пост|йно д|тово! ком|с|! районно! дертсавно{
адм|н1страц|| з питань розгляду звернень громадян в|д 22 кв!тня 2014 року:

1. Рекоменд1ъати с!льським та селищним голова\'1 Розглянути питання
отосовво укпадання договор|в з п|дприсмотвами, ащоф1рмами та орган|заш|япти

вс!х форм власност1 щодо мо){01ивост| вид1ленття техн|ки для роботи в зимовий
пер|од 2014-2015 рок|в до 10 листопада 2014 року'

2' Рекомендувати кер|вникам ф|л|й <9угу!вський райавтодор,'
[{ <)(арк|воький Фблавтодор> вАт дАк <Автомоб]льн| дороги }кра!ни> та
<9угу!вське двп) д[ <|,арк|вський Фбпавтодор> вАт дАк <Автомоб]льн|

дороги !кра!ни>, кер|вникапл господарств, орган1зат{|й та п|дприсптств район1 :

2.1. [{ризнаиити в|дпов]дацьних ос|б, як|, при одержанн! ц]тор|1ового

поперед)(ення. забезпен1 вапиттуть сво.часну ор!ан!.!аш|!о роботи механ!зм!в на

закр|плених д|лянках дор|г.
2.2' Розробити ппан захисту дор|г в|д он|гових замет|в | о;келедиц| зг!дно

з :ехл!чничи правила\4и ремонт) '1а утримання лор|г'
2.3.,(о 01 листопада 2014 року провести загот|влто необх|дно! к|лькост|

протио;ке:тедно! сум|тп1 та створити запас па'1ивно-масти.]1ьних матер|ал|в
(не менште як для 10-денно{ роботи).

2'4' 9рган1зувати ц|лодобове черцвання на доро:кн|х п1дприсптствах

в|дпов|дальних прац|вник|в у зимовий пер|од 2014-2015 рок|в.
2.5. 8жити заход]в тцодо створенн'1 прац}о}очим необх!дних побщових

умов (пункти об|щ|ву, теплий опецодяг' гаряне харнуванття).
2.6. ,{о 10 листопада 2014 року встановити додатков| |нформац|йн1 знаки

на авар!йно-небезпен н их л!лянках лор!г.
3. Рекомендувати нача1ьнику в|дд;лення .{А1 9угу!вського районного

в|дд|лу м!л|ц|1 (з обслуговування {уц!воького та [{ечен|зького
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район1в) гумвс !кра{ни в )(арк1вськ|й област1 .}{итвиненку .{.Ф. п!д нас
сн!гопад!в ! ожеледиц1 орган|зувати своечасний ! безпевний пропуск
авгоц)анспорг) на дорога\ та надава!и допомоц лороткн!м орган! ;ап!ям у
перевезенн| механ|зм1в до м1сць виконанття роб|т.

4. 81дд|лу |нфрасщуктури районно! дерхавно! адм|н1сщац1!
(Фнищенко 1Ф.Б.) про виконац1{я розпоряд)кення 1нфорь9ъати голову районно|
дер)кавнот алм!н!сщаш!! через сектор кон]ролю апара':1 районно| лержавно!
адм|н|сщац|? до 20 листопада 2014 року'

5. 1{онроль за виконанням розпорядження за.]]и1]]а1о за собото.

|1ерппий заступник голови
районяо! дерэкавно| адм!н!страц!! вАРжв|нов


