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КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 

організаційних та практичних заходів Вінницької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій району з підготовки до паводків, пропуску льодоходу і повені 

 у  зимово-весняний  період  2013  року 

План  розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів районної ланки цивільного захисту до 

оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з паводками, повенями та льодоходом. 

Основні завдання плану: 

підтримання  органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у готовності до дій у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та паводків; 

здійснення координації дій підприємств, установ, організацій, управлінь та відділів районної державної адміністрації, органів 

місцевого самоврядування щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та 

створення умов для  подолання наслідків надзвичайних ситуацій; 

забезпечення контролю за станом готовності районної фукціональної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення 

матеріальних втрат . 

№ 

п/п 
З а х о д и В и к о н а в е ц ь 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1 

   На основі аналізу дій органів управління та сил під час пропуску весняної 

повені, льодоходу та дощових паводків попередніх років розробити 

детальні, скоординовані, узгоджені Плани організаційних і практичних 

заходів щодо пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків, 

чітко визначивши необхідні заходи, виконавців, джерела матеріального та 

фінансового забезпечення, тощо. 

   Голови сільських та селищних рад, керівники  

підприємств, установ, організацій. 

До 20.02.2013 



2. 

   Передбачити створення оперативних штабів та  оперативних груп для 

управління роботами, пов'язаними з пропуском повені та ліквідації її 

наслідків із наданням їм необхідних транспортних засобів та засобів зв'язку. 

  Голова районної комісії ТЕБ та НС, сільські та 

селищні голови,  керівники підприємств, установ і 

організацій.  
 

До 01.03.2013 

3 

   Уточнити  порядок, терміни подання та обміну інформацією при  взаємодії 

райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій та їх формувань. Визначити відповідальних осіб,  

порядок і регламент зв'язку, інформування та оповіщення  у  разі 

виникнення надзвичайних ситуацій та при виконанні робіт з ліквідації 

наслідків проходження   повені. 
 

  Голова районної комісії ТЕБ та НС, начальник 

відділу з питань НС РДА, начальник служби ЦЗ 

Вінницького району ТУ МНС України у 

Вінницькій області, сільські та селищні голови,  

керівники підприємств, установ і організацій.  

До 01.03.2013 

4 

   Забезпечити своєчасне оповіщення населення та керівного складу 

цивільної оборони про можливу загрозу  підтоплення (повені) та її 

масштаби. 

   Широко та оперативно висвітлювати у засобах масової інформації 

розвиток та хід  весняної повені, а також заходи щодо забезпечення у цих 

умовах захисту населення і господарчого комплексу  області. 

 Начальник відділу з питань НС 

райдержадміністрації,  начальник сектору з 

питань внутрішньої політики, зв’язків із ЗМІ і 

громадськістю райдержадміністрації, сільські та 

селищні голови, головні редактори регіональних 

газет „Вінницький район” та „Подільська Зоря”  
 

При загрозі та 

на період 

проходження 

паводка, 

льодоходу та 

повені 

5 

   Забезпечити постійний моніторинг за гідрологічним та льодовим режимом 

річок під час формування повені. Організувати додаткові пости 

спостереження. 

Сільські та селищні голови, начальник відділу з 

питань надзвичайних ситуацій 

райдержадміністрації.  

У разі 

виникнення 

загрози 

підтоплення 

6 

   Провести комісійне обстеження стану та готовності водогосподарських, 

гідротехнічних, відомчих споруд та об'єктів, що знаходяться в населених 

пунктах, на автошляхах та  у зоні впливу шкідливої дії льодоходу, повені та 

дощових паводків. Вжити заходів по їх ремонту, підтримуванні  у 

працездатному стані. 

  Особливу увагу звернути на стан об'єктів забезпечення життєдіяльності 

населення і галузей господарства, у тому числі: мостів, ліній зв'язку та 

електромереж, газопроводів тощо. 
 

Сільські та селищні голови, начальник філії 

„Вінницький райавтодор”, директор СО 

„Замостянські електричні мережі” ВАТ „АК 

Вінницяобленерго”, керівники об”єктів 

господарської діяльності, начальник СНПО 

Вінницького району Управління 

Держтехногенбезпеки у Вінницькій області 

До 28.02.13 

7 

   Обстежити комісійно стан меліоративних систем, гідротехнічних споруд  

ставків та на малих річках. 

   Вжити необхідних заходів для забезпечення їх готовності до пропуску 

повені (провести їх  розчистку). 

Сільські та селищні голови, орендарі ставків, 

начальник СНПО Вінницького району 

Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій 

області. 

До 28.02.2013 

 

8    Провести необхідні розрахунки із визначенням зон  можливих підтоплень. Сільські та селищні голови,  керівники До 28.02.2013 



Скласти карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з паводком та пропуском льодоходу та повені. Визначити 

перпелік населених пунктів, об'єктів життєзабезпечення населення, 

транспорту, енергетики, зв'язку  та інші, що можуть потрапити у зони 

затоплення, а також об'єкти, підтоплення яких може призвести до 

виникнення надзвичайних ситуацій або забруднення довкілля під час 

весняного водопілля.(Особливо смт. Стрижавк (Коло-Михайлівка),                

с. Лаврівка, с. Слобода-Дашковецька) 
 

підприємств, установ і організацій, начальник 

відділу з питань НС РДА, начальник служби ЦЗ 

Вінницького району ТУ МНС України у 

Вінницькій області. 

9 

   Забезпечити безаварійну роботу промислових накопичувачів відходів 

виробництва, карт фільтрації, захистити від можливого змиву 

отрутохімікатів, мінеральних добрив, забезпечити їх своєчасне вивезення із 

зон можливого підтоплення. 

   Голови сільських та селищних рад, начальник 

Стрижавської ВК № 81, начальник управління 

агропромислового розвитку РДА,  керівництво 

очисних споруд КП „Вінницяводоканал” 

(територія Бохоницької сільської ради) та 

полігону ТПВ КП „Ековін” (територія 

Стадницької сільської ради) Вінницької міської 

ради 
   

 

Березень-

квітень. 

10 

   Проводити постійний аналіз якості питної води. Забезпечити  нормативні 

запаси реагентів, знезаражуючих засобів та реактивів для очищення, 

знезараження питної води. Посилити санітарно-епідеміологічний нагляд за 

станом якісного водопостачання населення, роботи каналізаційно-очисних 

систем, станом інфекційної захворюваності.  
 

 

Сільські та селищні голови,  головний лікар 

районної СЕС.  

 

Щоденно 

у період 

повені 

11 

   Підготувати сили оперативно-рятувальної служби для ліквідації 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з підтопленням житлових будинків та 

господарчих об’єктів. 

Начальник служби ЦЗ Вінницького району ТУ 

МНС України у Вінницькій області До 1.03.2013 

12 

Організувати взаємодію з групою піротехнічних робіт АРЗ СП (с. Якушинці) 

на випадок необхідності підриву льодових заторів.  

 

Начальник служби ЦЗ Вінницького району ТУ 

МНС України у Вінницькій області  

В разі 

необхідності 

 

______________________________________________________________ 

 


