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чугутвськА РАйоннА дшР}{{АвнА Адм1н1стРАц1я
хАРк1всько[ оБлАст1

РозпоРяджшння

м ?8р'9угу!в

11ро забезпечення безпереб1йного !

безпечного руху автотранспорту п1д час
сн1гопад|в, сн1гових замет!в 1 оэпселедиц1 в
зимовий пер!од 202\-2022 рок1в

Б|дпов|дно до отатей 6, ]з,20, з9 3акону }кра|ни .[{ро м|сцев| дер>кавн|

адм|н|страц||>, статт| 6 3акону 9кра|ни <|1ро дороя<н|й рух), з мето}о

забезпечення безпереб!йного | безпечного руху автотранспорту на

автомоб|льних дорогах в зимовий пер|од 202|-2022 рок|в:
1. Рекомендувати м|ським, селищним головам:
1.1. Б|дпрац}овати з доро)кн|ми п1дприемствами' що зд1йснтототь зимове

утримання дор|г загального корисцвання дер)кавного та м|сцевого значення на

в!дпов|дн|й територ||, |& затвердити |{ерел|к автомоб|льних дор|г,

рекомендованих д!|я закр|плення за п!дприемствами, установами та

орган|зац';,ями району ус|х форм власност| для надання допомоги 3 очищення

в|д сн|гу, сн|гових замет|в та боротьби з оя{еледице}о в зимовий пер|од

202\-2022 рок|в.
|.2.!клаоти договори з п|дприсмствами, установами та орган|зац|ями

району ус|х форм власност| щодо надання допомоги з очистки вулиць | дор|г
комуна.т1ьно] власност1 в зимовий пер|од 202|-2022 рок1в.

2. Рекомендувати кер|вникам п|дприемств, установ та орган|зац1й району

ус|х форм власност|:
2.\.3абезпечити п|дготовку он|гоонисно| техн|ки для роботи в зимовий

пер|од 202\-2022 рок|в.
2.2. Бид\лити доро>кн|м орган|зац|ям сн|гоочисну техн|ку, укомг1лектовану

вод|ями, механ1заторами, па.]1ьним й мастильними матер|алами за заявками

ф1л1й: <{угу|вський райавтодор> (Андр|й Блад|м1ров), к3м1!вськийрайавтодор>)

0ор1й 1!1акаренко), <<Бовчанський райавтодор> (Флександр [{исенко),

<1(уп'янське ,.{Б|{>> (1!1икола Ральченко) та <9угу|вське !Б|{) дп <)(арк|вський

облавтодор> БА1 дАк <<Автомоб1льн| дороги !кра|ни>> (Аата;тя 1|[аповалова)

зг|дно |з затверд)1(еним |{ерел|ком автомоб1льних дор|г в|дпов|дно| м|сько|,

селищно1 ра4и.
2.3.[|ризначити в|дпов|дальних ос|б, як| лри

попередя{ення забезпечуватимуть своечасну доставку
транспортних засоб!в на закр|плених д|лянках дор|г.

одер)кан1 1птормового
| орган|зац1то роботи
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3. Рекомендувати ф|л|ям: <9угув-с ькийрайавтодор> (Андр|й Блад!м|ров)'

<3м|]вський райавтодор> (1ор!} 1м1акаренко), <<Бовчанськ1й райавтодор>>

(Флександр л'с."ко), .ку'''""Ё!*. Рп] (Р1икола Ральченко) та <9угу|вське

двп) дп <)(арк|вс ький 'о''']{'['р, 
вАт дАк <<Автомоб|льн| дороги

}*р'т"', (|[ата:тя1|[аповалова): 
в|д сн1гових замет|в | ожеледиц|

3.1. Розробити заходи щодо захисту дор1г

зг|дно , '.*"|"'им 
правилами р-емонту та утримаъ|ня ,'р-}1--^

3.2.[о15,".''.,'д,202\рокупровестизагот|влтотавивезенняна
авар|йно-небезпечн| д|лянки д'};, 

'йеобх]днот к|лькост! г1ротиожеледних

матер|ал|в' 
' _^а^^^ ттдпгтлря{{]1{! п|дприсмствах

' ъ.3. Фрган|зувати ц|лодобове чергування ъ|а дороя{н1х

в|дпов!дальнихпрац!вник|в' !---^''^_-авп -..'6.ьг!птт! побутов| умови
3.4.€творитидляпрацтвник|вп|дприсмствнеобх|дн|побутов|умов1

(пункти об!гр|ву, теплий спецодяг' гаряче хариування)' 
в| ]нформац|йн'

3.5.[о ||' ,^"''||ада 202| року встановити додатков| |нформац|йнт

дороясн| 3наки '. '".р'йно-небез"'""'* 
д|лянках дор|г'

3.6. €тво рити запас пш1ивно-мастильних матер|ал|в (не мен1ше як д[|я

10-денно{ роботи) --' ^^'-'ашшг:тл |ол|ц|] [оловного
4. Рекоме'д{".'' 9угу!вському районному управлч''"' :

управл|ння Ёац|онально] ,'',;ц;т: , х'р*;"'" *'й',6,."т| (€ерг|й |[ономарьов) п|д

час сн|гопад|в ! от<еледиц| орган|зувати своечасн"' : .6::""''":1,:у-::|"-
автотранспорту на дорогах та |1адавати допомогу дорожн!м орган1зац1ям у

,'.р.й."нн| механ|зм|в:до м|сць виконання роб|т'

5. Б1дд1лу )китлово_комунального тосподарства, буд|вництва та

|нфраструктури районно! д.р*.,"'] адм|н|-р31!1. с,т:. Болодько)''р'

виконання розпорядження |нформу вату1 го'!ову районно| дерх<авно|

адм|н|страц|| иерез в|дд|л документш1ьного забезпечення та контрол}о апарату

районно? д.р*'Ё"'{ адм|н|страш|| до 10 кв|тня 2022 року'

6. 1{оорлинац|то роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на

нача]1ьника в|дд!пу жит'1ово-комунш1ьного господар ства' буд|вништва та

|нфраструктури районно! д'р*'""'т ".ч:'-'щац|] 
1рину Болодько' контроль _

на 3аступника .',''" районно{ державно| адм|н|страш|{ 1{ирила Фксень'

|олова районно| дерэкавноп
адм|н1страш1|

1гор волков


