УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 30 » грудня 2011 року

№ 991-р
смт Голованівськ

Про заходи щодо підготовки до
пропуску льодоходу, повені та паводків у
2012 році
Відповідно до протоколу обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій від 26 грудня 2011 року № 20 та з метою підвищення рівня
готовності місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо
підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2012 році:
1. Затвердити районний план дій щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та
паводків у 2012 році (додається).
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати сільським і селищним
головам, керівникам підприємств, установ і організацій усіх форм власності:
до 1 лютого 2012 року забезпечити відпрацювання відповідних планів дій щодо
підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2012 році;
до 10 лютого 2012 року проінформувати районну державну адміністрацію про готовність
та виконання заходів плану.
3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації проінформувати обласну
державну адміністрацію про виконання даного розпорядження до 15 лютого та до 20 травня
2012 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 30 » грудня 2011 року № 991-р

РАЙОННИЙ ПЛАН ДІЙ
щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків
у 2012 році
План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до
оперативного реагування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних
із пропуском льодоходу, повені та паводків.
Основні завдання плану:
забезпечення готовності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, територіальних органів міністерств і відомств України до дій у разі
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та
паводків;
здійснення координації дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що
спричиняють їх виникнення, та створення умов для успішного подолання наслідків
надзвичайних ситуацій;
забезпечення контролю за станом готовності органів управління, сил і засобів до
оперативного реагування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.
№
з/п
1
1.

2.

Заходи

Відповідальні за виконання

2
3
Заходи, які реалізуються на етапі підготовки
Структурні підрозділи
Проаналізувати дії органів
райдержадміністрації,
управління та сил реагування під
сільські, селищні ради
час надзвичайних ситуацій
техногенного та природного
характеру, що мали місце на
адміністративній території та
об`єктах економіки, і на цій основі
розробити та затвердити в
установленому порядку плани
організаційних і практичних
заходів щодо дій під час пропуску
весняної повені, льодоходу та
дощових паводків у 2012 році
Управління з питань
З урахуванням попередніх оцінок
надзвичайних ситуацій
та кліматичних екстремумів
райдержадміністрації, відділ
відкоригувати карти-схеми зон
регіонального розвитку,
можливого виникнення

Терміни
виконання
4
До
1 лютого
2012 року

До
1 лютого
2012 року

2
1

3.

4.

5.

2
надзвичайних ситуацій, пов`язаних
з паводками та пропуском
льодоходу і повені. Визначити
об'єкти життєзабезпечення
населення, транспорту, енергетики,
зв'язку та інші об'єкти
господарювання, що можуть
зазнати негативного впливу
природних явищ, та розробити
заходи щодо забезпечення їх
сталого функціонування під час
пропуску льодоходу, повені та
паводків

3
містобудування, архітектури
та житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації,
управління економіки
та розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
сільські, селищні ради,
РВ УМНС України в
Кіровоградській області,
управління агропромислового
розвитку районної державної
адміністрації, філія
Голованівський райавтодор
Відділ з питань надзвичайних
Уточнити розрахунок сил та
засобів для проведення запобіжних ситуацій районної державної
адміністрації, сільські,
заходів і виконання робіт з
селищні ради,
ліквідації наслідків паводків,
РВ УМНС України в
пропуску льодоходу та повені
Кіровоградській області,
спеціалізовані служби
цивільної оборони
Уточнити плани та розрахунки сил Відділ з питань надзвичайних
ситуацій районної державної
і засобів для підриву льодових
адміністрації, відділ
заторів на річках.
регіонального розвитку,
Укласти угоди з відповідними
містобудування, архітектури
підприємствами і організаціями
та житлово-комунального
незалежно від їх відомчої
господарства
підпорядкованості та форм
райдержадміністрації,
власності, піротехнічними
управління економіки та
підрозділами МНС на проведення
розвитку
підривних робіт з метою захисту
мостів та гідротехнічних споруд від інфраструктури
райдержадміністрації,
можливих заторних явищ
сільські, селищні ради,
РВ УМНС України в
Кіровоградській області, філія
Голованівський райавтодор
Відділ з питань надзвичайних
Уточнити порядок взаємодії
ситуацій районної державної
органів виконавчої влади,
адміністрації, сільські,
місцевого самоврядування усіх
селищні ради,
рівнів із визначенням
РВ УМНС України в
відповідальних осіб, порядок і
Кіровоградській області,
регламент зв'язку, інформування,
спеціалізовані служби
оповіщення у разі виникнення
цивільної оборони
надзвичайних ситуацій та
виконання робіт з ліквідації
наслідків льодоходу, повені та
паводків

4

До
1 лютого
2012 року

До
15 лютого
2012 року

До
1 лютого
2012 року

3
1
6.

2
Уточнити порядок своєчасного
доведення попереджень і
оповіщень до населення, робочого
персоналу та керівників усіх рівнів
про можливу загрозу паводка і
повені та їх орієнтовні масштаби

7.

Створити оперативні штаби та
оперативні (мобільні) групи для
керівництва роботами з пропуску
льодоходу, повені та паводків,
розробити регламент їх роботи, у
тому числі цілодобового
чергування
Перевірити стан гідроспоруд,
водосховищ, ставків,
меліоративних систем та об'єктів,
які знаходяться в зоні впливу
шкідливої дії льодоходу, повені та
паводків. Вжити заходів для
забезпечення їх готовності до
паводка, пропуску льодоходу та
повені.

8.

9.

Здійснити заходи щодо
забезпечення безперебійної роботи
водозаборів господарсько-питного
призначення, водопровідноканалізаційних споруд і мереж,
систем зливної каналізації,
дренажних систем, природних і
штучних дренажів для відведення
талої та дощової води населених

3
Відділ з питань надзвичайних
ситуацій районної державної
адміністрації, сільські,
селищні ради,
РВ УМНС України в
Кіровоградській області,
спеціалізовані служби
цивільної оборони, цех
телекомунікаційних послуг
№ 3 Кіровоградської філії
ПАТ “Укртелеком”
Відділ з питань надзвичайних
ситуацій районної державної
адміністрації, сільські,
селищні ради,
РВ УМНС України в
Кіровоградській області
Відділ з питань надзвичайних
ситуацій районної державної
адміністрації, відділ
регіонального розвитку,
містобудування, архітектури
та житлово-комунального
господарства районної
державної адміністрації,
управління економіки та
розвитку інфраструктури
районної державної
адміністрації, сільські,
селищні ради, РВ УМНС
України в Кіровоградській
області,
РВ Держтехногенбезпеки у
Кіровоградській області,
управління агропромислового
розвитку районної державної
адміністрації, головний
спеціаліст державного
управління охорони
навколишнього середовища
Кіровоградської області
Відділ регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації,
сільські, селищні ради

4
До
1 лютого
2012 року

До
15 лютого
2012 року

До
15 лютого
2012 року

До
1 лютого
2012 року

4
1

2
пунктів в умовах можливої повені
та паводків
10. Підготувати для попередження і
ліквідації негативних наслідків
повені та паводків інженерну й
автомобільну техніку, засоби
евакуації людей, мобільне насосне
обладнання, автономні джерела
живлення та освітлювання, засоби
забезпечення питною водою,
створити резерв пальномастильних матеріалів
11. Провести обстеження наявних
плавзасобів незалежно від форм
власності, забезпечити їх
готовність для залучення до дій в
умовах льодоходу, повені та
паводків
12. Провести навчання та тренування
органів управління і формувань
Голованівської районної
підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту щодо
дій в умовах пропуску льодоходу,
паводка і повені

13. Уточнити плани евакуації, в яких
передбачити охорону та захист
об’єктів і матеріальних цінностей,
які неможливо вивезти із зони
затоплення, та заходи щодо
життєзабезпечення населення і
створення необхідних побутових
умов у місцях тимчасового
розміщення на період евакуації
14. Визначити у складі місцевих,
територіальних і відомчих
матеріальних резервів,
призначених для запобігання та
ліквідації надзвичайних ситуацій,
необхідний аварійний запас
пально-мастильних, будівельних та
сипучих матеріалів, мішків, засобів
освітлювання, захисного одягу,
шанцевого інструменту тощо.
Забезпечити його завчасне та
раціональне розміщення поблизу
зон можливих затоплень

3

4

Структурні підрозділи
райдержадміністрації, сільські
і селищні ради, РВ УМНС
України в Кіровоградській
області, спеціалізовані
служби цивільної оборони

До
10 лютого
2012 року

Районний відділ УМНС
України в Кіровоградській
області, відділ з питань
надзвичайних ситуацій
райдержадміністрації,
сільські, селищні ради
Відділ з питань надзвичайних
ситуацій районної державної
адміністрації, РВ УМНС
України в області, органи
управління Голованівською
районною підсистемою єдиної
Державної системи
запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації
техногенного та природного
характеру
Відділ з питань надзвичайних
ситуацій районної державної
адміністрації, сільські,
селищні ради,
РВ УМНС України в
Кіровоградській області,
спеціалізовані служби
цивільної оборони

До
10 лютого
2012 року

Відділ з питань надзвичайних
ситуацій районної державної
адміністрації, сільські,
селищні ради,
РВ УМНС України в
Кіровоградській області

14 лютого
2012 року

До
1 лютого
2012 року

До
1 лютого
2012 року

5
1
2
3
4
Під час
Районна санітарно15. Посилити контроль за санітарнопідтоплення,
епідеміологічна станція,
епідеміологічною ситуацією на
березеньцентральна районна лікарня ,
територіях підтоплених населених
червень
управління агропромислового
пунктів та після спаду води в них.
2012 року
розвитку районної державної
Забезпечити нормативні запаси
реагентів, знезаражуючих засобів і адміністрації
реактивів для очищення та
знезараження питної води,
проведення посиленого відомчого
лабораторного контролю і
державного санітарного нагляду за
якістю питної води в умовах
проходження льодоходу, повені та
паводків
Заходи, які реалізуються на етапі проходження паводка, льодоходу та повені
У період
Відділ з питань надзвичайних
16. Організувати отримання
формування і
ситуацій районної державної
гідрометеорологічної та
проходження
адміністрації, РВ УМНС
водогосподарської інформації від
паводка,
України в Кіровоградській
суміжних районів з метою
льодоходу
області
забезпечення заходів щодо
та повені
безаварійного пропуску льодоходу,
повені та паводків на річках, які
беруть початок за територією
району і протікають у її межах
У період
Управління агропромислового
17. Проводити спостереження за
формування і
розвитку районної державної
розвитком повені, паводків та
проходження
динамікою зон затоплення з метою адміністрації, головний
паводка,
спеціаліст державного
своєчасного здійснення
льодоходу
оперативних заходів щодо захисту управління охорони
та повені
навколишнього середовища
населення і зменшення збитків
Кіровоградської області,
об’єктам економіки
структурні підрозділи
райдержадміністрації,
сільські, селищні ради
У період
Управління агропромислового
18. Провести комплекс необхідних
формування і
розвитку районної державної
робіт, пов'язаних із забезпеченням
проходження
адміністрації, головний
захисту від затоплення місць
паводка,
зберігання хімічних засобів захисту спеціаліст державного
льодоходу
управління охорони
рослин, складів отрутохімікатів,
та повені
навколишнього середовища
пально-мастильних матеріалів,
Кіровоградської області,
пунктів заправки пальним,
структурні підрозділи
сміттєзвалищ, потенційно
райдержадміністрації,
небезпечних об'єктів,
сільські, селищні ради
хвостосховищ радіоактивних
відходів тощо. Визначити заходи
щодо недопущення потрапляння в
навколишнє середовище
зазначених речовин
На період
Відділ регіонального
19. Встановити оптимальні режими
формування і
роботи водогосподарських систем і розвитку, містобудування,
проходження
архітектури та житловокомплексів з урахуванням

6
1

2
екологічних вимог та санітарних
норм і правил за участю
представників природоохоронних,
рибоохоронних органів та інших
зацікавлених установ і організацій
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комунального господарства
райдержадміністрації,
управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації,
управління агропромислового
розвитку районної державної
адміністрації, головний
спеціаліст державного
управління охорони
навколишнього середовища
Кіровоградської області
20. Оперативно висвітлювати в засобах Відділ з питань надзвичайних
ситуацій районної державної
масової інформації питання про
адміністрації, сільські,
розвиток та хід пропуску
селищні ради, РВ УМНС
льодоходу, паводка і повені,
правила поведінки населення в цих України в Кіровоградській
області.
умовах та заходи, які вживаються
для забезпечення захисту
населення і об’єктів
господарювання
Цех телекомунікаційних
21. Забезпечити позачергову обробку
послуг № 3 Кіровоградської
гідрометеорологічних телеграм і
філії ПАТ “Укртелеком”
термінове надання міжміських
телефонних розмов за паролем
“Повінь” за звичайними тарифами
______________________

4
паводка,
льодоходу
та повені

При
загрозі
та на період
проходження
паводка,
льодоходу
та повені
У період
проходження
паводка та
повені

