


ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням  

Верхнянської сільської ради 

від 26.01.2022 № 6 

 

П  Л  А  Н 

заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків  
на території Верхнянської сільської ради у 2022 році 

 

№ 
з/п  

Заходи  Виконавці Термін 
виконання  

1 2 3 4 

Заходи, що реалізуються на етапі підготовки 

1. Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення 
запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації 
наслідків льодоходу, повені та паводків  

Комісія з питань ТЕБ і НС До 10 лютого 

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

Комісія з питань ТЕБ і НС До 10 лютого 

3. Створити оперативний штаб та оперативні (мобільні) 
групи для керівництва роботами з пропуску льодоходу, 
повені та паводків, розробити регламент їх роботи  

Комісія з питань ТЕБ і НС 

До 10 лютого 

4. 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 пально-мастильних матеріалів 

Комісія з питань ТЕБ і НС До 10 лютого 



5. Провести тренування (навчання) органів управління і 
формувань цивільного захисту щодо дій в умовах 
пропуску льодоходу, повені і паводків 

Комісія з питань ТЕБ і НС До 10 лютого 

6. Уточнити плани евакуації та заходи щодо 
життєзабезпечення населення і створення необхідних 
побутових умов у місцях тимчасового розміщення на 
період евакуації 

Комісія з питань ТЕБ і НС До 10 лютого 

7. Визначити у складі місцевих 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 

Комісія з питань ТЕБ і НС До 10 лютого 

Заходи, які реалізуються на етапі проходження льодоходу, повені і паводків 

8. Забезпечити регулярне санітарне очищення прибережних 
смуг водних об’єктів 

Комісія з питань ТЕБ і НС  

 

Директор КП «Верхнянський 
господар» 

Постійно 

9. Забезпечити розчищення кюветів, придорожніх каналів, 
дренажних систем та малих потоків і річок з метою 
недопущення затримки талих вод у місцях розташування 
населених пунктів  

Комісія з питань ТЕБ і НС  

 

Директор КП «Верхнянський 
господар» 

Постійно  

10. Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації 
питання про розвиток та хід пропуску льодоходу, повені 
та паводків і правила поведінки населення в цих умовах 
та заходи, що вживаються для забезпечення захисту 
населення і об’єктів господарювання 

В.о. начальника загального відділу У разі 
потреби 

 

 

               Секретар сільської ради                                                                 Марія СИТНИК 


