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БАРВIНКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
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виiЪного спiльного засiдання колегii БарвiнкiвськоТ район ноТ державноi
адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно-господарського активу

Барвiнкiвського районч
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Про забезпечення безперебiйного руху транспорту пiд час

снiгопадiво снiгових заметiв i ожеледицi в зимовий перiод 2015-201б poKiB"

Розглянувши питання "Про стан забезпечення безаварiйного руху
Транспорту пiд час снiгопадiв, снiгових заметiв i ожеледицi в зимовий перiод
2015-2016 poKiB", враховуючи викладену iнформацiю iIершого заступника
Голови раЙонноТ державноi адмiнiстрацii, заступника голови колегiТ Калiнiна
О.С. та виступаючих, з метою недопущення надзвичайних ситуацiй на
аВТОшляхах раЙону в зимовиЙ перiод 20|5-20|6 роках, виiЪне спiльне
засiдання колегii районноi державноi адмiнiстрацiТ та зборiв адмiнiстративно
господарського активу району вважае за необхiдне:

-

1. Рекомендувати сiльським головам сiльських рад району вжити дiсвих

захоДiв щодо укладання договорiв

з

пiдприемствами, органiзацiями,
господарствами,
якi знаходяться на Тх територiТ для лiквiдацiТ
фермерськими
снiгових заметiв i ожеледицi та здiйснювати контроль за ik виконанням.

2. Вiддiлу з питань житлово-комун€tльного господарства', цивiльного

ЗахистУ, мiстобудування та архiтектури районноI державноi адмiнiстрацii
Органiзувати цiлодобове чергування на пiдпрлtсмствах вiдповiдальних
ПРаЦiвникiв, якi при одержаннi штормового попередження забезпечатъ
ОРганiзацiю роботи снiгоочисноi технiки та iнших механiзмiв на закрiплених
дiлянках дорiг.

З. Рекомендувати керiвництву Барвiнкiвському

дорожно-ремонтному
пiдприемству Iзюмськоi фiлiТ ДП " Харкiвський облавтодор " RАТ ДАК "
Автомобiльнi дороги УкраТни " (Дуду*ов А.В.) та КП " Благоустрiй " (Усатов
I.A.) створити у 10-и денний TepMiH матерiальний резерв паJIивно-мастильних
матерiалiв.
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4. Рекомендувати вiддiленню ЩАI по обслуговуванню Барвiнкiвського
району здiйснити заходи щодо перевiрки додатково встановлених знакiв на
небезпечних дiлянках дорiг району.

5.

Створити районну комiсiю з координацii та забезпечення
безперебiйного i безпечного руху автотранспорту пiд час снiгопадiв, снiгових

заметiв i ожеледицi

6. Вiддiлу з питань житлово-комун€Lльного господарства, цивiльного
захисту, мiстобулування та архiтектури районноi державноТ адмiнiстрацiТ
пiдготувати проект розпорядження iз зазначеного питання.
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