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БАРВIНКIВСЬКД РДЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
XAPKIBCьKOI ОБЛАСТI
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

NЬ 5

спiльного засiдання колегii Барвiнкiвськоi райопноi державноi
адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно-господарського активу
Барвiнкiвського району
вiд 1б листопада 2017 р.
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1. Про

забезпечешIIя безперебiйного руху траIIспорту пiд час
снiгопаДiво сlIiгоВих замеТiв i ожеЛедицi в зимовий перiод 201_7-2018 poKiB

розглянувши питання "про стан забезпечення безаварiйного руху

транспоРту пiД час снiгОпадiв, снiговиХ заметiВ i ожеледицi в зимовий перiод
20|7-2018 poкiB", враховуючи викладену iнформацiю першого заступника
.голови районноI державноТ адмiнiстрацii Калiнiна о.с.
MeToIo
недопутIIення надзвичайних ситуацiй на автошляхах району в зимовий перiод
2017,20T8 роцах спiльне засiдання колегiТ районноi державноi адмiнiстрацii та
ЗбОрiв адмiнiстративно - господарського активу району вiд lб листопада2Ot7
року вважае за необхiдне:

та з

1. СТВОРити районну комiсiю

з

та

координацiI
забезпечення
беЗПеРебiйного i безпечного руry автотранспорту пiд час снiгопадiв, снiгових
заметiв i ожеледицi та затвердити ii персональний склад (додаеться).

2.

Районнiй KoMicii провести перевiрку готовностi технiки пiдприемств
i органiзацiй Bcix форIvr власностi до 30 листопада2О1,7 року,

з.

Затвердити перелiк автомобiльних дорiг, рекомендоваI{их для
закрiплення за пiдприемствами i органiзацiями району, та необхiдних
механiзмiв, щО видiляються ними дJUI очищення цих шляхiв вiд снiгових
заметiВ i боротьбИ з ожеледицеЮ В зимовий перiод 2017-2о18 poKiB
(додаеться).

4.

Рекомендувати виконкомам сiльських Рад та мiськвиконкому
укJIасти договори з пiдприемствами, органiзацiями, фермерськими
ГОСПОДарсТВами, якi знаходятъся на iх територii, щодо з€шучення снiгоочисноi
технiки для лiквiдацii снiгових заметiв i ожеледицi в 2017-20|8 poKiB.
Рекомендувати керiвникам пiдприемств i органiзацiй Bcix форм
власносТi до 30 листопада 201,7 року забезпечити пiдготовку снiгоочисноТ
технiки для роботи в зимовий перiод.

5.

2

6.

Рекомендувати Барвiнкiвському дорожньо-ремонтному пункту фiлii
l'
"Iзюмський райавтодор" ДП " Харкiвський облавтодор " ВАТ ДАК
Барвiнкiвському комунальному
Автомобiльнi дороги Украiни
пiдприемству <<Благоустрiй> на зимовий перiод:
б.l.Розробити план захисту автошляхiв району та MicTa вiд снiгових
заметiв та ожеледицi;
6.2.Що 30 листопада 2017 року провести вивезення на дороги
необхiдноi кiлькостi протиожеледн их матерiалiв;
II1дприсмс,гвах
FIa
6.2.Ор.анiзувати цiлодобове чергування
вiдповiдалъних працiвникiв, якi при одержаннi штормового попередження
забезпечать свосчасну органiзацiю роботи снiгоочисноi технiки та iнших
механiзмiв на закрiплених дiлянках дорiг;
6.3.Створити працiвникам необхiднi побутовi умови (пункти обiгрiву,
теплий спецодяг, гаряче харчування);
6.4.Що 30 листопада 201_7 року встановити додатковi iнформацiйнi знаки
на аварiйно - небезпечних дiлянках дорiг;
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6.5.Про проведену роботу iнформувати райоrrrrу

держав[Iу.
адмiнiстрацiю через вiддiл з питань економiчного розвитку, мiстобудуваIIня
та архiтекryри, адмiнiстративних послуг та цивiльного захисту районноТ
державноi адмiнiстрацii до 10 квiтня 2018 року.

7.Районнiй KoMiciT з координацii та забезпечення безперебiйного i
безпечного руху автотранспорту пiд час снiгопадiв, снiгових заметiв i
ожеледицi надати узагальнеЕу iнформацiю про пiдсумки виконання
розпорядження головi районноi державноi адмiнiстрацii 12 квiтня 2018 року.

8. Вiддiлу з

питань економiчного розвитку, мiстобудування та
архiтектури, адмiнiстративних послуг та цивiльного захисту районноi

державноi адмiнiстрацii (Тiтченко В.В.) пiдготувати проект розпорядження iз
зазначеного питання.

Голова районноi державноi
адмiнiстрацii
Калiнiн
Тiтченко

B.I.

рOмлх

