УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
« р 7 » ,І4(?т о'Ь е>__________ 2017 р.
Про заходи щодо безаварійного
пропуску льодоходу, повені і
дощових паводків у 2017 році
Керуючись частиною 1 статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», розпорядженням обласної державної адміністрації від 06 лютого
2017 року № 61-р «Про заходи щодо безаварійного пропуску льодоходу, повені
і дощових паводків у 2017 році», з метою виконання завдань, передбачених
Планом основних заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування щодо підготовки та пропуску льодоходу,
повені та паводків у 2017 році (від 18.01.2017 № 1936/0/1-17):
1. Утворити та затвердити склад районного оперативного штабу з питань
забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у
2017 році на території Вижницького району, що додається.
2. Затвердити План основних заходів щодо підготовки та пропуску
льодоходу, повені та паводків у 2017 році на території Вижницького району, що
додається.
3. Встановити термін роботи районного оперативного штабу до 1 грудня
2017 року.
4. Рекомендувати головам ОТГ, селищній, сільським радам в термін до 01
березня 2017 року вжити невідкладних заходів щодо забезпечення захисту
населених пунктів і об'єктів господарської діяльності від можливих наслідків
льодоходу, повені та паводків:
1) розглянути на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій питання щодо забезпечення сталого
автотранспортного сполучення, безаварійного пропуску сходження криги і
попередження підтоплення населених пунктів, а також безперебійного
електропостачання населених пунктів;
2) тримати на постійному контролі стан запасів матеріально-технічних
засобів та паливно-мастильних матеріалів;
3) привести в готовність, до дій за призначенням аварійно-рятувальні,
аварійно-відновлювальні та інші підрозділи невоєнізованих формувань
цивільного захисту;

4) перевірити наявність та технічний стан техніки, її готовність для
проведення рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт.
5) про виконання зазначених заходів інформувати сектор цивільного
захисту населення районної державної адміністрації до 03.03.2017 року.
5.
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Романюка І. Т..

Голова районної
державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації
«0?»
/? 2 2017 р.
СКЛАД
районного оперативного штабу з питань забезпечення безаварійного
пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у 2017 році на території
Вижницького району
РОМАШОК
Ілля Танасійович
ДОВГАНЮК
Роман Богданович
ТКАЧ
Олександр Петрович

ДОВГАЛЬ
Анастасія Олексіївна

перший заступник голови районної державної
адміністрації,
начальник
районного
оперативного штабу
завідувач сектору цивільного захисту населення
районної державної адміністрації, заступник
начальника районного оперативного штабу
начальник Вижницького районного сектору
УДСНС України у Чернівецькій області (за
згодою), заступник начальника районного
оперативного штабу
головний спеціаліст сектору цивільного захисту
населення районної державної адміністрації,
секретар районного оперативного штабу

Члени обласного оперативного штабу:
начальник
Вижницької
дільниці
БЕЖНАР
Сторожинецького міжрайонного управління
Микола Степанович
водного господарства (за згодою)
начальник Вижницького відділення поліції
КИСЕЛИЦЯ
Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області
Олександр Васильович
(за згодою)
Головний лікар КУ «Вижницька ЦРЛ» (за
МИТРИНЮК
згодою)
Федір Володимирович
МОРОЗ
Юрій Петрович

начальник ДПРЧ-4 УДСНС
Чернівецькій області (за згодою)

КРИМОВ
Костянтин Віталійович

головний інспектор Вижницького районного
сектору УДСНС України у Чернівецькій
області (за згодою)
начальник ГПРВ АРЗ СП УДСНС України у
Чернівецькій області (за згодою)

ДЯЧУК
Володимир Віколович

Керівник апарату
районної державної адміністрації

України

у

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації
від « £ £ »
О
2017 р. № SD
ПЛАН
основних заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році на території Вижницького району
f № з/п
Заходи
Термін
Відповідальні за виконання
виконання
Заходи, що реалізуються на етапі підготовки
1.
3 урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального
До
відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення господарства
та
розвитку
інфраструктури 10.02.2017
надзвичайних ситуацій, пов’язаних із паводком та пропуском райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку
льодоходу і повені. Визначити об’єкти життєзабезпечення райдержадміністрації, Вижницька дільниця Сторожинецького
населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти управління водного господарства, СЛД № 2 м. Вижниця
господарювання, що можуть зазнати негативного впливу Чернівецької філії ПАТ «Укртелеком», Вижницький РЕМ ПАТ
природних явищ, та розробити заходи щодо забезпечення їх «Чернівціобленерго», Вижницьке РУГГ ПАТ «ЧернІвцігаз»,
сталого функціонування під час пропуску льодоходу, повені та міські, селищна, сільські ради, ОТГ
паводків.
2.

3.

4.

5.

Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення Вижницький районний сектор УДСНС України у Чернівецькій
запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків області, Вижницьке відділення поліції Кіцманського ВП ГУНП
льодоходу, повені та паводків
в Чернівецькій області, відділ містобудування, архітектури,
житлово-комунального
господарства
та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
відділ
агропромислового розвитку райдержадміністрації, Вижницька
дільниця Сторожинецького управління водного господарства,
філія
«Вижницький райавтодор» ДП
«Чернівецький
облавтодор», СЛД № 2 м. Вижниця Чернівецької філії ПАТ
«Укртелеком», Вижницький РЕМ ПАТ «Чернівціобленерго»,
Вижницьке РУГГ ПАТ «ЧернІвцігаз»
Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх Вижницький районний сектор УДСНС України у Чернівецькій
рівнів, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення області, Вижницьке відділення поліції Кіцманського ВП ГУНП
у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з в Чернівецькій області, сектор цивільного захисту населення
ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків
райдержадміністрації, СЛД № 2 м. Вижниця Чернівецької філії
ПАТ «Укртелеком», міські, селищна, сільські ради, ОТГ
Уточнити порядок доведення попереджень і оповіщень до Сектор цивільного захисту населення райдержадміністрації,
населення, робочого персоналу та керівників району усіх Вижницький районний сектор УДСНС України у Чернівецькій
рівнів про можливу загрозу паводка і повені та їх орієнтовні області, Вижницька дільниця Сторожинецького управління
масштаби
водного господарства, СЛД № 2 м. Вижниця Чернівецької філії
ПАТ «Укртелеком», міські, селищна, сільські ради, ОТГ
Створити оперативні штаби та оперативні (мобільні) групи для Сектор цивільного захисту населення райдержадміністрації,
керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені та Вижницький районний сектор УДСНС України у Чернівецькій
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7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

2
області, Вижницька дільниця Сторожинецького управління
водного господарства
Вижницький районний сектор УДСНС України у Чернівецькій
області, відділ містобудування, архітектури, житловокомунального господарства та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації, Вижницька дільниця Сторожинецького
управління водного господарства
Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального
водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно- господарства
та
розвитку
інфраструктури
каналізаційних споруд і мереж, систем зливової каналізації, райдержадміністрації, міські, селищна, сільські ради, ОТГ
дренажних систем, природних і штучних дренажів для
відведення талої та дощової води населених пунктів в умовах
можливої повені та паводків
Підготувати для попередження і ліквідації негативних Вижницький районний сектор УДСНС України у Чернівецькій
наслідків повені та паводків інженерну й автомобільну техніку, області, Вижницьке відділення поліції Кіцманського ВП ГУНП
засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, в Чернівецькій області, філія «Вижницький райавтодор» ДП
автономні джерела живлення та освітлювання, засоби «Чернівецький
облавтодор»,
Вижницька
дільниця
забезпечення питною водою, створити резерв пально- Сторожинецького управління водного господарства, міські,
мастильних матеріалів
селищна, сільські ради, ОТГ
Провести обстеження наявних плавзасобів незалежно від Вижницький районний сектор УДСНС України у Чернівецькій
форм власності, забезпечити їх готовність для залучення до області
дій в умовах льодоходу, повені та паводків
Уточнити плани евакуації та заходи щодо життєзабезпечення Сектор цивільного захисту населення райдержадміністрації,
населення і створення необхідних побутових умов у місцях Вижницький районний сектор УДСНС України у Чернівецькій
тимчасового розміщення на період евакуації
області, Вижницьке відділення поліції Кіцманського ВП ГУНП
в Чернівецькій області
Визначити у складі місцевих, територіальних і відомчих Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального
матеріальних резервах, призначених для запобігання та господарства
та
розвитку
інфраструктури
ліквідації надзвичайних ситуацій, необхідний аварійний запас райдержадміністрації, Вижницький районний сектор УДСНС
пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, України у Чернівецькій області, філія «Вижницький
мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого райавтодор» ДП «Чернівецький облавтодор», Вижницьке
інструменту тощо. Забезпечити його завчасне та раціональне відділення поліції Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій
розміщення поблизу зон можливих затоплень
області
Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих Управління Держпродспоживслужби у Вижницькому районі,
засобів і реактивів для очищення та знезараження питної води, Вижницький міжрайонний відділ лабораторних досліджень
проведення посиленого відомчого лабораторного контролю і Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний
державного санітарного нагляду за якістю питної води в центр Міністерства охорони здоров'я України»
умовах проходження льодоходу, повені та паводків
Заходи, які реалізуються на етапі проходження паводка, льодоходу та повені
| Забезпечити регулярну санітарну очистку прибережних Держспецлісгосп
АПК,
ДП
«Берегометське
ЛМГ»,

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
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з
смуг водних об’єктів
14.
*

15.

16.

17.

18.

Національний природний парк «Вижницький», міські, селищна,
сільські ради, ОТГ
Філія
«Вижницький райавтодор» ДП
«Чернівецький
облавтодор», Держспецлісгоспі АПК, ДП «Берегометське
ЛМГ», Національний природніш парк «Вижницький», міські,
селищна, сільськії ради, ОТГ

Забезпечити у межах ділянок відповідальності вжиття
заходів щодо: стійкого функціонування мостів; розчищення
підмостових отворів від накопичення льоду з метою
попередження виникнення льодових заторів, залишків
деревини та сміття у межах ділянок відповідальності після
кожного паводка
Посилити
контроль
за
санітарно-епідеміологічною Управління Держпродсиоживслужби у Вижницькому районі,
ситуацією на територіях підтоплених населених пунктів та Вижницький міжрайонний відділ лабораторних досліджень
Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний
після спаду води в них
центр Міністерства охорони здоров'я України»
Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації Вижницький районний сектор УДСНС України у Чернівецькій
питання про розвиток та хід пропуску льодоходу, паводка і області, Вижницька дільниця Сторожинецького управління
повені, правила поведінки населення в цих умовах та водного господарства, сектор цивільного захисту населення
заходи, які вживаються для забезпечення захисту населення райдержадміністрації, сектор внутрішньої політики та доступу
до публічної інформації райдержадміністрації
і об’єктів господарювання
Про готовність до пропуску льодоходу, повені та паводків у Відповідальні за виконання заходів, передбачених "Планом
2017 році інформувати сектор цивільного захисту основних заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу,
повені та паводків у 2017 році на території Вижницького
населення райдержадміністрації
району"
Сектор цивільного захисту населення райдержадміністрації
Підготувати узагальнюючу інформацію та надати
управлінню цивільного захисту населення
облдержадміністрації

Завідувач сектору цивільного захисту населення
районної державної адміністрації

У

Постійно

Під час
підтоплення
При
загрозі та
на період
проходження
паводка,
льодоходу
та повені
До 17.02.2017

До 20.02.2017

Р. Довганюк

