УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 05.06.2018р.

м.Яремче

№113-р

Про належне утримання
дорожнього-мостового
господарства м.Яремче
З метою підготовки комплексної програми ремонту дорожньомостового господарства м.Яремче на 2018-2020 роки та підготовки
об’єктивної інформації щодо наявності реєстру доріг та мостів комунальної
власності міста та сучасного їх стану:
1.

Начальнику міського комунального підприємства (Д.Холява):

до 07.06.2018 року надати у відділ містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства міськвиконкому реєстр
доріг та мостів комунальної власності м.Яремче згідно додатку 1;
до 01.07.2018 року провести обстеження доріг та мостів
комунальної власності міста, визначити конкретні ділянки доріг, які
потребують капітального та поточного ремонту, скласти орієнтовні кошториси
на виконання певних робіт та подати у відділ містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства міськвиконкому
узагальнену інформацію згідно додатку 2;
до 06.07.2018 року сформувати справу на кожний об’єкт (дорога,
міст) зокрема до якої залучити загальну інформацію про об’єкт, інформацію
про виконання ремонтних робіт протягом 2016-2018 років додавши акти
виконаних робіт, інформацію про потребу в поточному і капітальному ремонті
об’єкту та відповідні орієнтовні кошториси на виконання вказаних робіт.
2. Відділу містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук) на основі поданої
інформації:
розробити програму будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання вулиць і доріг комунальної власності м.Яремче на 2018-2020 роки;
вивчити та подати пропозиції щодо виділення коштів з місцевого
бюджету на проведення належної паспортизації доріг та мостів комунальної
власності
м.Яремче
ліцензованою
організацію
з
відповідними

картографічними та фотоматеріалами, об’ємами робіт, облаштуванням
дорожніх знаків, вуличного освітлення та дощової каналізації.
3. Контроль за виконаннями даного розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка.

Міський голова

Василь Онутчак

Додаток 1 до розпорядження
міського
голови
від
«___»__________2018 року
Реєстр доріг комунальної власності м.Яремче
Назва об’єкту (дорога, Адреса, вулиця
провулок, міст, кладка)

Тип
Протяжність
покриття м.п

Дороги
Мости

Площа
м.кв

Балансова
варість
Тис.грн

Обладнано
дощовою
каналізацією
м.п

Облаштовано
вуличним
освітленням
м.п

Додаток 2 до розпорядження
міського голови
від «___»____________№_____
Орієнтовна потреба в поточному та капітальному ремонті доріг капітальної власності міста Яремче
Назва об’єкту (дорога, Адреса, вулиця
провулок, міст, кладка)

Тип
покриття

Протяжність
м.п

Площа
м.кв

Орієнтовна потреба Орієнтовна потреба в
в ремонті
коштах тис.грн
Капітальний
ремонт м.кв

Дороги
Мости

Поточний
ремонт
м.кв

Капітальний
ремонт

Поточний
ремонт

