ПРИМОРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 19.11.2020 р.

м. Приморськ

№ 445

Про підготовку дорожньотранспортного господарства
району до роботи в осінньозимовий період 2020/2021 років
Керуючись статтями 20, 28 та 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», на виконання розпорядження голови Запорізької обласної
державної адміністрації від 16.11.2020 № 508 «Про підготовку дорожньотранспортного господарства області до роботи в осінньо-зимовий період
2020/2021 років», з метою забезпечення сталої роботи дорожньо-транспортного
комплексу району в осінньо-зимовий період,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Рекомендувати Коларівської сільської об’єднаної територіальної
громади, керівникам підприємств, установ та організацій для своєчасної
ліквідації можливих наслідків снігових заметів:
1) спільно з дорожніми організаціями опрацювати питання щодо
залучення підприємств до участі у забезпеченні очищенні від снігових заметів,
ожеледиці та посипки сипучими матеріалами в осінньо-зимовий період
2020/2021 років доріг загального користування.
2) забезпечити виділення робочої сили Великотокмацькій дистанції
залізничного транспорту для ліквідації можливих наслідків снігових заметів
згідно з додатком;
3) забезпечити створення запасу необхідної техніки, зимових видів
паливно-мастильних та інших матеріалів.
2. Рекомендувати головам об’єднаних територіальних громад:
1) опрацювати закріплення за підприємствами, організаціями та
установами ділянок вулиць та доріг населених пунктів з метою забезпечення
очищення від снігових заметів, ожеледиці та посипки сипучими матеріалами в
осінньо-зимовий період 2020/2021 років;
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2) уточнити перелік техніки, яка залучається для ліквідації наслідків
несприятливих погодних умов, укласти договори з підприємствами та
організаціями району на її залучення;
3) ввести в дію плани з ліквідації надзвичайних ситуацій природного
характеру при погіршенні погодних умов зимового періоду або виникненні
надзвичайної ситуації, забезпечити роботу пунктів обігріву та харчування, у
тому числі в місцях відстою техніки;
4) організувати контроль за виконанням заходів з ліквідації надзвичайної
ситуації.
3. Рекомендувати Приморському відділенню поліції Бердянського відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області:
1) вжити відповідно до повноважень заходів, спрямованих на
забезпечення безпеки дорожнього руху на вулично-шляховій мережі району під
час осінньо-зимового періоду 2020/2021 років;
2) здійснити вичерпні заходи щодо охорони майна громадян, які
опинилися в зонах погіршення погодних умов, виникнення надзвичайних
ситуацій.
4. Рекомендувати комунальному підприємству «Приморська центральна
районна лікарня» Приморської районної ради Запорізької області,
комунальному підприємству «Приморський районний центр первинної медикосанітарної допомоги» Приморської районної ради Запорізької області
забезпечити:
1) безперервну роботу лікувально-профілактичних закладів та своєчасне
інформування про випадки надання медичної допомоги постраждалим від
наслідків несприятливих погодних умов;
2) підготовку пунктів обігріву в лікувально-профілактичних закладах
району (Приморська ЦРЛ, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські
пункти та амбулаторії загальної практики сімейної медицини) та забезпечення
їх необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
5. Рекомендувати дільниці мережі доступу № 342/7 м. Бердянськ
Запорізької філії ПАТ "Укртелеком":
1) забезпечити сталу роботу зв’язку та радіомовлення в осінньо-зимовий
період;
2) своєчасно інформувати сектор з питань оборонної роботи, цивільного
захисту, взаємодії з правоохоронними органами та захисту довкілля
райдержадміністрації про обстановку, що склалася внаслідок несприятливих
погодних умов (надзвичайної ситуації).
6. Рекомендувати Приморському району електричних мереж ВАТ
«Запоріжжяобленерго»:
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1) організувати проведення аварійно-відновлювальних робіт на
електричних мережах;
2) створити матеріально-технічний резерв на випадок виникнення
надзвичайної ситуації, проведення відновлювальних та інших невідкладних
робіт.
7. Рекомендувати Приморському дорожньо-ремонтному пункту філії
«Бердянська ДЕД»:
1) забезпечити безперебійність руху транспорту на дорогах району у
період снігових заметів та ожеледиці;
2) утримувати в постійній готовності до дій в умовах зимового періоду
необхідну кількість дорожньої, спеціальної інженерної та снігоочисної техніки
для розчистки автомобільних доріг у разі сильних снігових заметів, ожеледиці
тощо;
3) організувати переміщення спеціальної важкої та іншої техніки на
найбільш складні ділянки автомобільних доріг Приморського району;
4) підтримувати необхідний обсяг матеріальних резервів, запасів
паливно-мастильних матеріалів та сипучих матеріалів;
5) оперативно реагувати на ділянки доріг, де створюються небезпечні
умови руху;
6) до 20.11.2020 завершити роботу з підготовки технологічного
транспорту, запасів зимових видів паливо-мастильних та інших матеріалів,
автомобільних шляхів до функціонування у зимовий період.
8. Сектору житлово-комунального господарства, містобудування,
архітектури, інфраструктури та енергетики райдержадміністрації:
1) до 20.11.2020 забезпечити координацію підготовки комунальними
підприємствами снігозбиральної техніки, запасів зимових видів паливномастильних та інших матеріалів, вулично-дорожньої мережі населених пунктів
району до роботи в зимових умовах;
2) оперативно реагувати та приймати дійові заходи у разі виникнення
аварійних ситуацій на комунальних мережах;
3) здійснювати контроль за забезпеченістю дорожніх підрозділів
зимовими паливно-мастильними матеріалами та запасами сипучих матеріалів;
4) надати інформацію про виконання пунктів 1-7 цього розпорядження
Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації
до 20.11.2020.
9. Сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з
правоохоронними органами та захисту довкілля райдержадміністрації спільно з
Приморським районним сектором ГУ ДСНС України у Запорізькій області
провести огляд техніки, яка залучається для ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій в умовах зимового періоду та наявність матеріально-технічних
резервів, (сипучих протиожеледних матеріалів для дорожніх організацій) в
спеціалізованих службах цивільного захисту району.
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10. Рекомендувати Приморському районному сектору Головного
управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій
області:
1) забезпечити проведення аварійно-відновлювальних та рятувальних
робіт у зоні ліквідації надзвичайної ситуації;
2) взяти участь у переміщенні спеціальної важкої та іншої техніки на
найбільш складні ділянки автодоріг та у проведенні евакуації транспорту, що
заважає розчищенню автошляхів, до місць відстою;
3) забезпечити надання допомоги населенню, яке опинилося у зоні
погіршення погодних умов (надзвичайної ситуації);
4) своєчасно інформувати сектор з питань оборонної роботи, цивільного
захисту, взаємодії з правоохоронними органами та захисту довкілля
райдержадміністрації про обстановку, що склалася внаслідок несприятливих
погодних умов (надзвичайної ситуації).
11. Виконавцям, визначеним у пунктах 1-10 розпорядження,
проінформувати сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту,
взаємодії
з
правоохоронними
органами
та
захисту
довкілля
райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження до 20.11.2020.
12. Сектору житлово-комунального господарства, містобудування,
архітектури, інфраструктури та енергетики райдержадміністрації підготувати
узагальнену інформацію про стан виконання цього розпорядження голові
районної державної адміністрації до 30.11.2020.
13. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за собою.

Голова

Вікторія ВАСИЛЬЧИШИНА

