
У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 50

«11» березня 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про заходи щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводку
у 2021 році на території Лука-Мелешківської сільської ради

Керуючись ст.ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»,  враховуючи  рішення  комісії  з  питань  техногенно-екологічної
безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  Вінницької  районної  державної
адміністрації від 02.03.2021 року № 1-1, заслухавши звіт Вінницької районної
державної  адміністрації  про  проведення  штабного  тренування  органів
управління Вінницької районної ланки єдиної державної системи цивільного
захисту, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  План  організаційних  та  практичних  заходів  щодо
підготовки та пропуску льодоходу, весняної повені і паводків у 2021 році на
території Лука-Мелешківської сільської ради (додаток 1).

2.  Затвердити  склад  Оперативного  штабу  Лука-Мелешківської
сільської  ради  щодо  моніторингу  паводкової  ситуації  на  території  Лука-
Мелешківської ТГ (додаток 2). 

3.  Про  хід  виконання  даного  рішення  заслухати  на  засіданні
виконавчого комітету в квітні 2021 року.

4.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  начальника
відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л.

   Сільський голова                                               Богдан АВГУСТОВИЧ



                                                                   Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 50 від 11.03.2021 року

План
організаційних та практичних заходів щодо підготовки та пропуску

льодоходу, весняної повені і паводків у 2021 році на території
Лука-Мелешківської сільської ради

№
п/п

Назва заходу Виконавці термін
виконання

1. Забезпечити виконання Комплексного плану
затвердженого комісією з питань техногенно-
екологічної  безпеки  та  надзвичайних
ситуацій Вінницької РДА, рішенням №1-1 від
02.03.2021 року, узгодити порядок взаємодії,
взяти під особистий контроль питання щодо
пропуску льодоходу, весняного паводку

виконавчий
комітет

терміново

2. Визначити  склад  штабу  ліквідації
надзвичайних  ситуацій  та  скласти  графік  у
разі  потреби  цілодобового  чергування
відповідальних працівників

виконавчий
комітет

терміново

3. Забезпечити  реагування  у  разі  порушення
нормальних  умов  проживання  та  сталого
функціонування  об’єктів  життєзабезпечення,
пов’язаних  із пропуском води 

виконавчий
комітет

постійно

4. Забезпечити  здійснення  постійного  нагляду
за  станом  водних  об’єктів,  гідротехнічних
споруд,  ліквідації  заторів,  які  можуть
утворюватись  у  водоскидних  та
водопропускних спорудах

виконавчий
комітет

постійно

5. Організувати  роз’яснювальну  роботу  серед
власників  (орендарів)  водних  об’єктів,
керівників  сільськогосподарських
підприємств  та  населення,   щодо
необхідності  страхування  нерухомого  майна
в  зонах  можливого  підтоплення  та  зонах
шкідливої дії води

виконавчий
комітет

постійно

6 Забезпечити  поповнення  матеріальних
резервів  (запасів  мішків,  піску)  для
попередження  та   ліквідації  наслідків
надзвичайних  ситуацій,  пов’язаних
шкідливою дією води

виконавчий
комітет

при загрозі та 
на період 
формування і 
проходження 
паводка та 
повені

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

виконавчий
комітет

При загрозі та 
на період 
формування і 
проходження 
паводка та 
повені

Секретар сільської ради                                                   Оксана ШЕВАНЮК
                                                               



  Додаток № 2
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 50 від 11.03.2021 року

Оперативний штаб
щодо моніторингу паводкової ситуації 
на території Лука-Мелешківської ТГ

№ з/
п

ПІП Посада

1 Августович Богдан Іванович сільський голова

2 Проценко Дмитро Леонідович начальник відділу
управління майном

сільської ради
3 Тернопільський Олег Павлович староста

Сокиринецького округу

4 Кухар Валентина Анатоліївна староста Яришівського
округу

5 Китайський Олексій Олександрович дільничний інспектор

6 Сорокаліта Дмитро Олексійович інспектор з
благоустрою

                                           

Секретар сільської ради                                                   Оксана ШЕВАНЮК


