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Про заходи щодо безаварійного
пропуску повені і дощових
паводків у 2018 році
Згідно частини першої статті 19 Кодексу цивільного захисту України,
керуючись частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації"”, # метою захисту населених пунктів, об’єктів господарської
діяльності, сільськогосподарських угідь від повені та паводків, для
забезпечення робіт, координації заходів попередження можливих
надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків:
1. Утворити районний оперативний штаб з питань забезпечення
безаварійного пропуску повені і дощових паводків у 2018 році на території
району та затвердити його склад, що додається (дані - районний оперативний
штаб).
2. Затвердити План основних заходів щодо підготовки та пропуску
повені і дощових паводків у 2018 році на території району, що додається.
3. Встановити термін роботи районного оперативного штабу до 1
грудня 2018 року.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Маркевича А.М.
Голова районної
державної адміністрації
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації
2018 №
СКЛАД
районного оперативного штабу з питань, забезпечення безаварійного
пропуску повені і дощових паводків у 2018 році на території району
Бескупський
Петро Петрович

голова
районної
державної
адміністрації,
начальник районного оперативного штабу

Ткачук
Ігор Іванович

головний спеціаліст відділу інфраструктури,
житлово-комунального
господарства
та
цивільного захисту населення районної державної
адміністрації, заступник начальника районного
оперативного штабу

Селезньов
Сергій М акарович

начальник Сокирянського РВ Управління ДСНС
України у Чернівецькій області, заступник
начальника районного оперативного штабу (за
згодою)

Багрій
Дмитро Борисович

головний фахівець Сокирянського РВ Управління
ДСНС України у Чернівецькій області, секретар
районного оперативного штабу (за згодою)

Члени районного оперативного штабу:
Беженар
Сергій Іванович

начальник відділу інфраструктури, житловокомунального господарства та цивільного захисту
населення районної державної адміністрації

Варчук
Іван М ихайлович

начальник відділу агропромислового розвитку
районної державної адміністрації

Гунявой
Віталій Сергійович

начальник ДПРЧ-8 Управління ДСНС України у
Чернівецькій області (за згодою)

Кримінський
Олександр Михайлович

заступник начальника Сокирянського відділення
поліції Кельменецбкого відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Чернівецькій

області (за згодою)

Іїрисакар Тетяна
Емануїлївиа

в.о.
головного лікаря
КУ
«Сокирянська
центральна районна лікарня» (за згодою)

Мостовий
Олександр Васильович

головний
інспектор
Сокирянського
РВ
Управління ДСНС України у Чернівецькій області
(за згодою)

Приходько
Олексій Михайлович

начальник регіонального управління водних
ресурсів
та експлуатації
Дністровських
водосховищ (за згодою)

Керівник апарату районної
державної адміністрації
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації
__ 2018 №

ПЛАН
основних заходів щодо підготовки та пропуску повені і дощових паводків
у 2018 році на території району

№
з/п

Заходи

Відповідальні за виконання

Заходи, які реалізуються на етапі підготовки
карти-схеми
зон
можливого Відділ інфраструктури, житлово-комунального
1 Відкоригувати
виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із господарства та цивільного захисту населення
повінню і дощовими паводками. Визначити об’єкти районної державної адміністрації,
життєзабезпечення
населення,
транспорту, Сокирянський РВ Управління ДСНС України у
енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, Чернівецькій області
'Іцо можуть зазнати негативного впливу природних
явищ, та розробити заходи щодо забезпечення їх
сталого функціонування під час пропуску повені та
дощових паводків.
2 Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення Відділ інфраструктури, житлово-комунального
запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації господарства та цивільного захисту населення
наслідків повені та дощових паводків.
3 Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади, Сокирянський РВ Управління ДСНС України у
порядок
і регламент
зв’язку,
інформування, Чернівецькій області,
відділення
поліції
оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій Сокирянське
та виконання робіт з ліквідації наслідків повені та Кельменецького відділу поліції Г оловного

Термін
виконання

До
28.02.2018

До
28.02.2018
До
28.02.2018

2

дощових паводків.

управління Національної поліції в Чернівецькій
області, відділ інфраструктури, житловокомунального господарства та цивільного
захисту
населення
районної
державної
адміністрації
Відділ інфраструктури, житлово-комунального
До
господарства та цивільного захисту населення
28.02.2018
районної державної адміністрації,
Сокирянський РВ Управління ДСНС України у
Чернівецькій області,
станційно-лінійна дільниця № 3 РЦТ № 184
ЧФ ПАТ “Укртелеком”
Відділ інфраструктури, житлово-комунального
До
господарства та цивільного захисту населення
28.02.2018
районної
державної
адміністрації,
Сокирянський РВ Управління ДСНС України у
Чернівецькій області
Відділ агропромислового розвитку районної
До
державної адміністрації, міська та сільські ради • 28.02.2018
Регіональне управління водних ресурсів та
До
експлуатації Дністровських водосховищ
28.02.2018

4

Уточнити порядок доведення попереджень
і
оповіщень до населення, робочого персоналу та
керівників усіх рівнів про можливу загрозу повені та
дощових паводків, їх орієнтовні масштаби

5

Провести комплексну перевірку стану мостів та
підмостових русел автомобільних та залізничних
мостів щодо їх спроможності до пропуску паводкових
вод

6

Визначити
балансоутримувачі
безгосподарських
гідротехнічних споруд
Перевірити стан гідроспоруд ставків, меліоративних
систем та об’єктів, які знаходяться в зоні впливу
шкідливої дії повені та дощових паводків.
Вжити заходів для забезпечення їх готовності до
паводка, та повені
Забезпечити безперебійну роботу водопровідно- Міська та сільські ради
каналізаційних споруд і мереж, систем зливової
каналізації, дренажних систем, природних і штучних
дренажів для відведення талої та дощової води
населених пунктів в умовах можливої повені та
дощових паводків

7

8

До
28.02.2018

з
9

10

11

12

13

Підготувати та привести ’у готовність для
попередження і ліквідації негативних наслідків повені
та дощових паводків інженерну і автомобільну
техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне
обладнання, автономні джерела живлення та
освітлювання, засоби забезпечення питною водою,
створити резерв паливо-мастильних матеріалів
Провести обстеження наявних плавзасобів незалежно
від форм власності, забезпечити їх готовність для
залучення до дій в умовах повені та дощових паводків
Уточнити плани евакуації та заходи щодо
життєзабезпечення населення, створення необхідних
побутових умов у місцях тимчасового розміщення на
період евакуації

Визначити
у
складі
матеріального
резерву,
призначеного
для
запобігання
та
ліквідації
надзвичайних ситуацій, необхідний аварійний запас
паливо-мастильних,
будівельних
та
сипучих
матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного
одягу, шанцевого інструменту тощо. Забезпечити його
завчасне та раціональне розміщення поблизу зон
можливих підтоплень
Забезпечити
нормативні
запаси
реагентів,
знезаражуючих засобів і реактивів для очищення та
знезараження питної води, проведення посиленого

Сокирянський РВ Управління ДСНС України у
Чернівецькій області, регіональне управління
водних ресурсів та експлуатації Дністровських
водосховищ, КП «Сокиряни - Благоустрій»,
філія “Сокирянський райавтодор”, міська та
сільські ради

До
28.02.2018

Сокирянський РВ Управління ДСНС України у
Чернівецькій області, міська та сільські ради

До
28.02.2018

Відділ інфраструктури, житлово-комунального
господарства та цивільного захисту населення
районної державної адміністрації,
Сокирянський РВ Управління ДСНС України у
Чернівецькій області, міська та сільські ради,
Сокирянське
відділення
поліції
Кельменецького відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Чернівецькій
області
Відділ інфраструктури, житлово-комунального
господарства та цивільного захисту населення
районної державної адміністрації,
Сокирянський РВ Управління ДСНС України у
Чернівецькій області, регіональне управління
водних ресурсів та експлуатації Дністровських
водосховищ, КП «Сокиряни-Благоустрій»,
філія “Сокирянський райавтодор”
Управління
Держпродспоживслужби
у
Сокирянському районі

До
28.02.2018

До
28.02.2018

До
28.02.2018
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контролю і санітарного нагляду за якістю питної води
в умовах проходження весняної повені та дощових
паводків
Заходи, які реалізуються на етапі проходження паводка та повені
14 Забезпечити
регулярну
санітарну
очистку Міська та сільські ради, орендарі водних
Постійно
прибережних смуг водних об’єктів
об’єктів, регіональне управління
водних
ресурсів
та експлуатації Дністровських
водосховищ
15 Забезпечити розчистку кюветів, трубоперезїдів, Регіональне управління водних ресурсів та
Постійно
придорожніх каналів, дренажних систем та малих експлуатації Дністровських водосховищ, міська
потоків і річок з метою недопущення затримання та сільські ради, філія
“Сокирянський
талих вод у місцях розташування населених пунктів
райавтодор”, КП «Сокиряни - Благоустрій»
16 Провести комплекс необхідних робіт, пов’язаних із Міська, сільські ради, Сокирянський РВ
У період
забезпеченням
захисту від підтоплень
місць Управління ДСНС України у Чернівецькій формування і
зберігання хімічних засобів захисту рослин, складів області
проходження
отрутохімікатів,
паливо-мастильних
матеріалів,
повені та
пунктів заправки пальним, сміттєзвалищ, потенційнодощових
небезпечних об’єктів
паводків
17 Встановити
оптимальні
режими
роботи Регіональне управління водних ресурсів та
У період
водогосподарських систем і комплексів з урахуванням експлуатації Дністровських водосховищ, міська формування і
екологічних вимог та санітарних норм, правил за та сільські ради
проходження
участю
представників
природоохоронних,
повені та
рибоохоронних органів, та інших державних установ і
дощових
організацій.
паводків
18 Оперативно висвітлювати в районних засобах масової Відділ інфраструктури, житлово-комунального При загрозі та
інформації питання про розвиток та хід пропуску господарства та цивільного захисту населення
на період
повені і дощових паводків, правила поведінки районної державної адміністрації,
проходження
населення в цих умовах та заходи, які вживаються для Сокирянський РВ Управління ДСНС України у
повені та
захисту населення і об’єктів господарювання
Чернівецькій області
дощових
паводків
$

У ''

5

19

Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною Управління
Держпродспоживслужби
ситуацією на територіях підтоплених населених Сокирянському районі
пунктів та після спаду води в них

Керівник апарату районної
державної адміністрації

У

Під час
підтоплення

А.Серебрянська

