ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від «_18_»_12__2018р.

м. Рубіжне

№__725___

Про зимове утримання шляхів та
тротуарів

Керуючись ст. 30, ч. 6 ст. 59, п.3 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів»,
відповідно до Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства від 27.11.2017 № 310, з метою своєчасного забезпечення безпечного руху на
дорогах і тротуарах міста в зимовий час, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Керівникам підприємств, організацій, установ усіх форм власності забезпечити,
відповідно до Типових правил благоустрою території населеного пункту, очищення від снігу
та посипання протиожеледними матеріалами при ожеледиці прилеглої до даних об'єктів
території.
2. Затвердити «Закріплення за підприємствами, організаціями, установами міста доріг і
тротуарів по очищенню їх від снігу в разі сильних снігопадів і обробці протиожеледними
матеріалами в разі ожеледі» згідно з додатком.
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету № 356 від
15.10.13 р. «О зимнем содержании дорог и тротуаров».
4. Загальному відділу
виконавчого комітету
Рубіжанської міської ради
(Дев’ятерикова Л.) оприлюднити це рішення на офіційному веб - сайті Рубіжанської міської
ради.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського
голови Башкіра О.

Міський голова

С. Хортів

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Рубіжанської
міської
ради
від
«__»_______2018 № ____

Закріплення
за підприємствами, організаціями, установами міста доріг і тротуарів по очищенню їх від
снігу в разі сильних снігопадів і обробці протиожеледними матеріалами в разі ожеледі
№з/п

Найменування
підприємства

1.

ООО «НПП Зоря»

Найменування території

Відповідальний
за виконання

1.Вул. Заводська (від в'їзду в місто з боку м.
Сєвєродонецька до перетину з пров. Дачним);
2.Проїжджа частина вулиць в південній частині міста
(вул. Дачна, вул. Чкалова, вул. Хіміків, вул. Горького,
вул. Чехова, вул. Почаївська, вул. Південна, вул.
Кутузова, вул. Тімірязєва, пров. Тімірязєва) ;
3. Автопід'їзди до прохідних підприємства;

Генеральний
директор
Чернецов О.І.
(за згодою)

4. Залізничні переїзди за належністю.
2.
ПрАТ «РКТК»

3.
КП «Рубіжанске
ВУВКГ»

4.
КСТП «РТКЭ»

5.

8.

1.Вул. Іванова (від перетину вулиці з вул. Східною до
вул. Коцюбинського);
2. Під'їзди до об'єктів водопостачання;
3. Вул. Менделєєва (від вул. Іванова до вул.
Визволителів);
4. Територія доріг приватної забудови в районі оз.
Ліньово-від вул. Трудової до вул. Луганської.
1.Під'їзди до об'єктів теплопостачання (котельні, ЦТП
ін.),
2.Територія проїздів і тротуарів лікарняного містечка.
3.Територія доріг приватної забудови в районі оз.
Ліньово-від вул. Будівельників до вул. Трудової

КП «ШЕП»

Своєчасне очищення міських доріг і тротуарів згідно з
маршрутами, узгодженими з УЖКГ

КП «БТІ»

Внутрішньоквартальні проїзди і тротуари, прилеглі до
житлових будинків за належністю

6.

7.

1.Вул. Східна (від вул. Іванова до залізничного переїзду
в мин. ВАТ «РЗЗБВ»;
2.Вул. Менделєєва (від вул. Східної до вул. Іванова);
3.Залізничні переїзди за належністю.

ДКП
«Люмен»КП
«Міськсвітло»

Вул. Франко, вул. Забіркіно , пров. Виноградний, вул.
Озерна, вул.Підлісна, пров. Підлісний

Рубіжанска
ділянка
Сєвєродонецького
міжрайонного
управління з
експлуатації
газового
господарства
ПАО
«Луганськгаз»

Вул. Героїв Чорнобиля (від вул. Менделєєва до вул.
Смирнова); вул. К. Маркса (від вул. Визволителів до
вул.Іванова).

Управляючий справами

Ю. Арцев

Генеральний
директор
Мінін Г.М.
(за згодою)
Директор
Ларін Л.І.

В.о.директора
Симоненко
М.О.

Директор
Радіонов С.П.
Директор
Чумак М.В.
Директор
Лєдовськой
Ю.І.

Начальник
ділянки
Кагала В.П.
(за згодою)

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
проекту рішення виконавчого комітету
від "___" _________2018 року

«Про зимове утримання шляхів та тротуарів»
Хто вносить: УЖКГ
Проект рішення виконавчого комітету погоджено:
П.І.Б.

Займана посада

Ю.Арцев

Керуючий
комітету

справами

виконавчого

О. Башкір

Перший заступник міського голови

Т.Абрамян

Заступник міського голови

Л.Сидоренкова

Заступник міського голови

В.Стародубцев

Заступник міського голови

Л.Мальченко

Начальник юридичного відділу

Дата

Підпис

Підпис керівника виконавчого органу міської ради, відповідального за підготовку проекту
рішення виконавчого комітету, явку осіб, запрошених на розгляд питання, і який і надає
інформацію про виконання розпорядження міського голови
П.І.Б.
Д. Жердєв

Займана посада

Підпис

Начальник УЖКГ

Прийнятий проект документу надати:
УЖКГ
КП «РПУВКГ»
КП «ШЕП»
ООО «НПП Зоря»
КСТП «РТКЭ»
КП «БТІ»
ДКП «Люмен» КП «Міськсвітло»

Кількість екземплярів
2
1
1
1
1
1
1
1

Рубіжанска ділянка Сєвєродонецького міжрайонного
управління
з експлуатації газового господарства ПАО «Луганськгаз»
ПАТ «РКТК»

1

Редакція газети «Рубіжанські новини»

1

