
Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій  

від 27 січня  2020 року № 1 

  ПЛАН 

дій райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та територіальних підрозділів центральних органів 

виконавчої влади, спеціалізованих служб ЦЗ району щодо підготовки та пропуску повені і паводків у 2020році 
 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

 
1 2 3 4 

Заходи, що реалізуються на етапі підготовки 

1 З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів 

відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із паводком та пропуском 

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 повені та паводків. 

Райдержадміністрація, РВ ГУ ДСНС України в 

Луганській області (за згодою), філія 

Старобільська ДЕД (за згодою), виконкоми 

міської та сільських рад, ОТГ 
 

До 20.02 

2 Перевірити стан русел річок, струмків на предмет їх 

захаращення побутовими відходами, наявність штучних 

несанкціонованих забудов прибережних захисних смуг. 

Райдержадміністрація, виконкоми міської та 

сільських рад, ОТГ, КП «Благоустрій» 

 м. Старобільськ 

До 24.02 

3 Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних 

заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків повені та 

паводків. 

Райдержадміністрація, РВ ГУ ДСНС України в 

Луганській області(за згодою), відділ поліції ГУ 

НП України в Луганській області (за згодою),  

виконкоми міської та сільських рад, ОТГ 

До 20.02 

4 Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування всіх рівнів, порядок зв'язку, 

інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків повені та 

паводків 

Райдержадміністрація, РВ ГУ ДСНС України в 

Луганській області (за згодою), відділ поліції ГУ 

НП України в Луганській області (за згодою), 

СЛД  №1 РЦТ № 341 Харківської філія ПАТ 

Укртелеком (за згодою), виконкоми міської та 

сільських рад, ОТГ 

До 20.02 
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5 Уточнити порядок доведення попереджень і оповіщень до 

населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про 

можливу загрозу паводка і повені та їх орієнтовні масштаби. 

Райдержадміністрація, СЛД  №1 РЦТ № 341 

Харківської філія ПАТ Укртелеком (за згодою), 

виконкоми міської та сільських рад, ОТГ 

До 20.02 

6 Створити місцеві оперативні штаби та оперативні (мобільні) 

групи для керівництва роботами з пропуску повені та паводків, 

розробити регламент їх роботи, у тому числі цілодобового 

чергування 

Райдержадміністрація, виконкоми міської та 

сільських рад, ОТГ 

До 25.02 

7 Привести в готовність гідрометричні споруди, 
спецавтотранспорт, плавзасоби, засоби вимірювальної техніки 

та обладнання для здійснення спостережень на гідрологічних 

постах під час пропуску повені та паводків. Забезпечити 

надійний зв’язок з гідрометеорологічними станціями та 

постами. 

Райдержадміністрація, управління АПК 

райдержадміністрації, РВ ГУ ДСНС України в 

Луганській області (за згодою), відділ поліції ГУ 

НП України в Луганській області (за згодою), 

філія Старобільська ДЕД (за згодою), виконкоми 

міської та сільських рад, ОТГ 

До 25.02 

8 Визначити балансоутримувачів безгосподарних гідротехнічних 

споруд. Організувати перевірку стану гідроспоруд  водосховищ, 

ставків, меліоративних систем та об’єктів, що знаходяться у зоні 

впливу шкідливої дії повені та паводків. Вжити заходів для 

забезпечення їх готовності до паводка, пропуску повені 

Райдержадміністрація, управління АПК 

райдержадміністрації, РВ ГУ ДСНС України в 

Луганській області (за згодою), відділ поліції ГУ 

НП України в Луганській області (за згодою),  

виконкоми міської та сільських рад, Чмирівська 

ОТГ 

До 25.02 

9 Забезпечити контроль за проходженням паводкових вод на 

безгосподарських гідротехнічних спорудах в межах 

територіальних одиниць. 

Райдержадміністрація, виконкоми міської та 

сільських рад, ОТГ 

До 25.02 

10 Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи 

водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-

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 паводків 

Райдержадміністрація, РВ ГУ ДСНС України в 

Луганській області (за згодою), РКП 

«Старобільськвода» (за згодою), філія 

«Старобільська ДЕД» (за згодою), виконкоми 

міської та сільських рад, ОТГ 

До 25.02 

11 Підготувати для попередження та ліквідації можливих  

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 для них 

необхідний резерв пально-мастильних матеріалів. 

Райдержадміністрація, РВ ГУ ДСНС України в 

Луганській області (за згодою), виконкоми 

міської та сільських рад, ОТГ 

До 25.02 
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12 Провести обстеження наявних плавзасобів, забезпечити їх 

готовність для залучення до дій в умовах пропуску льодоходу, 

повені та паводків. 

Райдержадміністрація, РВ ГУ ДСНС України в 

Луганській області (за згодою), виконкоми 

міської та сільських рад, ОТГ 

До 20.02 

13 Уточнити плани евакуації та заходи щодо життєзабезпечення 

населення і створення необхідних побутових умов у місцях 

тимчасового розміщення на період евакуації. 

Райдержадміністрація, відділ поліції ГУ НП 

України в Луганській області (за згодою), РВ ГУ 

ДСНС України в Луганській області (за згодою), 

виконкоми міської та сільських рад, ОТГ 

До 20.02 

14 Визначити у складі місцевих і об’єктових 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. 

Райдержадміністрація, РВ ГУ ДСНС України в 

Луганській області (за згодою), філія 

Старобільська ДЕД (за згодою),  виконкоми 

міської та сільських рад, Чмирівська ОТГ 

 

 

 

До 25.02 

15 Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих 

засобів і 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. 

Райдержадміністрація, ОТГ, Управління 

Держпродспоживслужби в Старобільському 

районі, РКП «Старобільськвода», виконкоми 

міської та сільських рад  

До 25.02 

Заходи, що реалізуються на етапі проходження льодоходу, повені та паводків 

16 Забезпечити розчистку кюветів, придорожніх каналів, 

дренажних систем та малих потоків і річок з метою 

недопущення затримання талих вод у місцях розташування 

населених пунктів. 

Райдержадміністрація, Старобільська ДЕД (за 

згодою), виконкоми міської та сільських рад, 

ОТГ 

Постійно у період 

проходження 

паводка та повені 

17 Забезпечити регулярну санітарну очистку прибережних смуг 

водних об’єктів. 

Виконкоми міської та сільських рад, Чмирівська 

ОТГ 

Постійно 

18 Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією на 

територіях населених пунктів, у разі їх підтоплення, та після 

спаду води в них. 

Райдержадміністрація, виконкоми міської та 

сільських рад, ОТГ, Управління 

Держпродспоживслужби в Старобільському 

районі 

У період 

формування і
 

проходження 

паводка та повені 

19 Забезпечити у межах ділянок відповідальності виконання 

заходів щодо сталого функціонування мостів, а також 

розчищення підмостових отворів від накопичення деревини та 

сміття після можливих паводків.  

Райдержадміністрація, Старобільська ДЕД (за 

згодою), виконкоми міської та сільських рад, 

ОТГ 

Постійно у період 

проходження 

паводка та повені 




