СВАЛЯВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
89300, м. Свалява, пл. Головна,1, тел.2-11-62, 2-12-58, 2-12-98 факс

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова районної державної
адміністрації
О.А. Дідович
“___” ___________2015 р.
ПРОТОКОЛ №9
засідання комісії
« 30» жовтня 2015 року

Головував

м. Свалява

– голова комісії, перший заступник
державної адміністрації Русин В.П.

голови

Присутні
члени комісії - Белла І.Е., Раточка І.Ю., Немеш В.В., Черненко
С.І., Габрон А.В., Сабов М.П.
Запрошені :
Івашкович В.В., Тарасов А.В., Бубняк Л.М.
Порядок денний:
І. Про проходження опалювального сезону.
(Івашкович І.І.)
Заслухавши інформацію доповідачів з питання порядку денного, з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих з питання порядку, взяти до уваги.
2. Виконкомам місцевих рад, сектору архітектури, інфраструктури
та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації,
Свалявській філії ПАТ „Закарпатгаз”:
2.1. Забезпечити безперебійне газоплостачання споживачам відповідних
населених пунктів.
2.2. Відкоригувати (розробити) плани взаємодії з підприємствами,
установами, організаціями району, які мають автономні джерела енергоживлення
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для їх використання у випадку припинення енергоживлення об’єктів
життєзабезпечення (котелень, водозаборів, насосно-фільтрувальних станцій,
каналізаційно-насосних станцій, каналізаційних очисних споруд тощо).
3. Свалявській філії ПАТ „Закарпатгаз”:
3.1. Забезпечити надійне газопостачання споживачів району упродовж
усього опалювального періоду, особливу увагу звернути на об’єкти, що
обігрівають житловий фонд та заклади бюджетної сфери.
3.2. Вжити необхідних заходів щодо забезпечення відповідних параметрів
тиску газу, що подається споживачам району.
3.3. Забезпечити належне оснащення та постійну готовність власних
аварійних бригад до виїзду на місце аварії та їх оперативну ліквідацію.
4. Відділу освіти і науки райдержадміністрації:
4.1. Організувати постійний контроль за станом функціонування
підвідомчих установ в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, своєчасним
поповненням запасів твердого палива.
5. Свалявському
Закарпатської області:

міжрайонному

управління

Держепідемслужби

5.1. Забезпечити контроль за дотриманням відповідного температурного
режиму в освітніх та дошкільних закладах району.
6. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на
сектор
інфраструктури
та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації (Івашкович І.І.).
ІІ. Про стан підготовки до зимового утримання доріг району та
забезпечення безпеки дорожнього руху в зимовий період 2015-2016 років
(Івашкович І.І.)
Заслухавши інформацію доповідачів з питання порядку денного, з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного, взяти до уваги.
2. Філії «Свалявський райавтодор»:
2.1. Вжити необхідних заходів щодо забезпечення належного утримання
доріг в зимовий період, в першу чергу на аварійно-небезпечних ділянках.
2.2. Забезпечити готовність машин і механізмів, задіяних для зимового
утримання доріг, а також необхідну кількість паливно-мастильних та
протиожеледних матеріалів.
2.3. Організувати цілодобову готовність для роботи в складних зимових
умовах, забезпечити безперебійний та безпечний проїзд транспортних засобів на
дорогах загального користування.
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2.4. Забезпечити облаштування доріг необхідними дорожніми знаками,
в тому числі показчиками кілометражу, знаками сервісу та інформаційновказівними.
3. Філії «Свалявський райавтодор» спільно з виконкомами міської та
сільських рад:
3.1. Забезпечити належне утримання транспортних огороджень. Особливу
увагу звернути на огородження в гірській місцевості вздовж обривів, річок і
ущелин.
3.2. Вирішити питання щодо зрізання небезпечних дерев, віддаль яких до
краю проїзної частини не відповідає встановленим нормативам.
3.3. Продовжити заходи щодо заміни пошкоджених дорожніх знаків.
3.4. З метою профілактики аварійності, вжити заходи щодо приведення
рівня освітленості вулиць і доріг у населених пунктах району у відповідність до
нормативних вимог.
3.5. Розробити та узгодити з Державтоінспекцією спеціальні режими
зимового паркування на вулично-дорожній мережі населених пунктів району.
3.5. Вирішити питання щодо порядку евакуації транспортних засобів, які
створюють перешкоди для роботи снігоприбиральної техніки.
3.6. Забезпечити укладення договорів на проведення очистки доріг від снігу
та боротьби з ожеледицею на дорогах місцевого значення.
3.7. Забезпечити ліквідацію ямковості на дорогах місцевого значення.
4. Контроль за виконанням рішення з цього питання покласти на філію
«Свалявський райавтодор».

Голова комісії,
перший заступник голови державної адміністрації

В.П. Русин

Секретар комісії

О.В. Бака

