
 
УКРАЇНА 

Лука-Мелешківська сільська рада 

Вінницького району Вінницької області 

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій  

 

ПРОТОКОЛ № 1 

позачергового засідання комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

 

19 січня 2022 року                                                               с.Лука-Мелешківська 

 

Головував: голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Августович Б.І. 

Присутні: члени комісії у кількості - 6 осіб 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про встановлення посиленого обмежувально-карантинного 

режиму допуску/відвідування до адміністративних будівель/приміщень 

Лука-Мелешківської сільської ради. 

 

ДОПОВІВ: голова комісії з питань ТЕБ та НС Лука-Мелешківської 

сільської ради Августович Б.І. 

ВИСТУПИЛИ:  

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Комісарчук М.І. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Встановити з 20 січня 2022 року посилений обмежувально-

карантинний режим допуску/відвідування до адміністративних 

будівель/приміщень Лука-Мелешківської сільської ради: 

1.1 . До будівель/приміщень Лука-Мелешківської сільської ради 

заборонено вхід відвідувачів без надітих засобів індивідуального 

захисту. 

1.2 . Прийом громадян проводиться згідно графіків роботи в обмеженому 

доступі за умови одночасного перебування в будівлях/приміщеннях 

сільської ради не більше 6-ти відвідувачів/ в старостинських округах        

2-х відвідувачів. 

1.3 . При вході до будівель/приміщень сільської ради проводиться 

безконтактним методом температурний скринінг відвідувачів. 



2. Через офіційні інформаційні ресурси – веб-сайт Лука-Мелешківської 

сільської ради  довести до відома громадськості вимоги цього рішення.  
Термін виконання: невідкладно 

 

2.    Про внесення змін в склад комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

        ДОПОВІВ: Кислюк О.О. – завідувач сектору з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни в персональний склад комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

2. Секретарю комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Шеванюк О.В. відпрацювати проєкт та затвердити 

розпорядження сільського голови «Про внесення змін до персонального складу 

постійно діючої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Лука-Мелешківської сільської ради». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача сектором з 

питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами Кислюк О.О. 
Термін виконання: до 25 січня 

 

3.    Про затвердження плану роботи комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2022 рік. 

        ДОПОВІВ: Кислюк О.О. – завідувач сектору з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити план роботи комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій на 2022 рік (додається). 

2. Секретарю комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Шеванюк О.В. довести План до виконавців. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача сектором з 

питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами Кислюк О.О. 
Термін виконання: до 1 лютого 

 

4.    Про стан організаційних та практичних заходів щодо підготовки 

до пропуску льодоходу, повені та паводків у зимово-весняний період у 

2022 року на території Лука-Мелешківської ОТГ. 

        ДОПОВІВ: Кислюк О.О. – завідувач сектору з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити План організаційних та практичних заходів щодо 

підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у зимово-весняний 

період у 2022 року на території Лука-Мелешківської ОТГ (додається). 

2. Секретарю комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Шеванюк О.В. довести План до виконавців. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача сектором з 

питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами Кислюк О.О. 
Термін виконання: до 1 лютого 

 

5.    Про затвердження переліку надзвичайних ситуацій на території 

Лука-Мелешківської ОТГ. 

        ДОПОВІВ: Кислюк О.О. – завідувач сектору з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити перелік найбільш можливих, за характером походження, 

надзвичайних ситуацій на території Лука-Мелешківської ОТГ (додається). 

2. Завідувачу сектором з питань оборонної роботи, цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними органами Лука-Мелешківської сільської ради 

Кислюк О.О. в разі необхідності, розробити нові плани реагування на 

надзвичайні ситуації, згідно затвердженого переліку. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Комісарчук М.І.. 
Термін виконання: до 1 лютого 

 

 

 
 

 

 

Голова Комісії                                                           Богдан АВГУСТОВИЧ 

Секретар Комісії                                                        Оксана ШЕВАНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Затверджено 

                                                                    засіданням районної комісії з питань 

                                                                    техногенно-екологічної безпеки та  

                                                                    надзвичайних ситуацій 

                                                                    Протокол №1 від 19.01.2022            

                                                                                                       

                         

                                             

Оперативний штаб 

штаб щодо моніторингу паводкової ситуації на території Лука-

Мелешківської ОТГ 
 

№ 

з/п 
П.І.Б. Посада 

1. АВГУСТОВИЧ 

Богдан Іванович 

сільський голова  

керівник штабу (0677475755) 

2. КОМІСАРЧУК 

Майя Іллівна 

заступник голови  

заступник керівника штабу  (0678943309) 

3. ОНІЩУК 

Микола Іванович 

начальник Вінницького районного сектору ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області (за згодою), 

  (0674307619) 

4. КИСЛЮК 

Олег Олександрович 

завідувач сектору з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами (0677306291) 

5. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

Олег Павлович 

Староста Сокиринецького старостинського 

округу(0983474049) 

6. КУХАР 

Валентина Анатоліївна 

Староста Яришивського старостинського округу 

(0973304453) 

7. ПРОЦЕНКО 

Дмитро Леонідович 

Начальник відділу управління майном та будівництва  

(0679924134) 

8. ВОВК 

Ольга Ваентинівна 

Спеціаліст 2 категорії (0964713243) 

 

 

 

 

 

     Секретар комісії                                                            Оксана ШЕВАНЮК 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                    рішенням комісії з питань 

                                                                    техногенно-екологічної безпеки 

                                                                    та надзвичайних ситуацій 

                                                                    від 19.01. 2022 
                                                                               ( протокол №1) 

 

ПЕРЕЛІК 

найбільш можливих, за характером походження, надзвичайних ситуацій 

на території Лука-Мелешківської ОТГ 

         НС техногенного характеру: 

1. Код 10110 - Аварії на транспорті з викидом (загрозу викиду) 

небезпечних та шкідливих (забруднювальних) речовин. 

2. Код 10130 - Аварії на залізницях із тяжкими наслідками (катастрофи). 

3.  Код 10150 - Авіаційні аварії і катастрофи. 

4.  Код 10160 - Аварії на автомобільному транспорті. 

5.  Код 1071 - Аварії на магістральних газопроводах. 

6.  Код 10180 - Аварії на міському транспорті. 

7. Код 10200 - Пожежі, вибухи (у будівлях та спорудах, на комунікаціях 

та технологічному обладнанні промислових об’єктів, на радіаційно- та хімічно 

небезпечних об’єктах без викидання (виливу) небезпечних речовин, на 

транспорті, на залізницях) на арсеналі боєприпасів. 

8. Код 10310 - Аварії з викидом (загрозою викиду), утворення та 

розповсюдження небезпечних хімічних речовин під час їх виробництва чи 

зберігання. 

9. Код  10420 - Наявність у навколишньому середовищі шкідливих 

(забруднюючих) речовин понад гранично допустимої концентрації. 

10.  Код 10510 - Аварії з викидом радіоактивних речовин на атомних 

станціях. 

11. Код 10800 - Раптове руйнування будівель та споруд. 

12. Код 10720, 10730, 10750, 10760 - Аварії на гідроелектростанціях, 

теплоелектростанціях, інших електроенергетичних станціях та в електричних 

мережах. 

13. Код 10800 - Аварії на системах життєзабезпечення (в каналізаційних 

системах із скиданням та викиданням забруднюючих речовин, у теплових 

мережах у холодну пору року, в системах забезпечення населення питною 

водою, на комунальних газопроводах). 

14. Код 11010 - Аварії на очисних спорудах стічних вод з викидом та 

скидом забруднюючих речовин. 



15.  Код 11100 - Гідродинамічні аварії. 

 

         НС природного характеру: 

1. Код 20220, 20240 - Геологічні НС – зсуви, просідання (провали) земної 

поверхні. 

2.  Код  20310, 20320 - Метеорологічні НС, пов’язані з атмосферними 

опадами (сильний дощ, великий град, дуже сильний снігопад), температурні 

(дуже сильний мороз, дуже сильна спека, засуха з наслідками масового 

пошкодження та загибелі посівів, незібраного врожаю) та інші (сильний вітер, 

сильне налипання мокрого снігу, сильна ожеледь). 

3. Код 20510 - Гідрологічні прісноводні НС – високі рівні води 

(водопілля, паводок), підвищення рівня ґрунтових вод (підтоплення). 

4. Код 20630 - Пожежі на господарських угіддях. 

5.  Код 20610 - Лісові пожежі. 

6.  Код 20710 - Інфекційні захворювання людей. 

7. Код 20720 - Масове отруєння людей. 

8.  Код 20730 - Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин. 

9.  Код 20740 - Масові отруєння сільськогосподарських тварин. 

10. Код 20750 - Масова загибель диких тварин. 

11. Код 20760 - Ураження сільськогосподарських рослин хворобами та 

шкідниками. 

 

          НС соціального характеру: 

1. Код 30100 - Збройні напади, захоплення й утримання важливих 

об’єктів або реальна загроза здійснення таких акцій. 

2. Код 30400 - Встановлення вибухового пристрою у багатолюдному 

місці, установі, організації, підприємстві, житловому секторі, транспорті. 

3. Код 30600 - Нещасні випадки з людьми (на водних об’єктах, 

викрадання, зникнення). 

4. Код 30500 - НС, пов’язані зі зникненням чи викраданням зброї та 

небезпечних речовин з об’єктів їх зберігання, використання, перероблення або 

під час транспортування. 

 

Завідувач сектору з питань оборонної 

 роботи, цивільного захисту та 

 взаємодії з правоохоронними органам                                       Олег КИСЛЮК 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Лука-

Мелешківської сільської ради    

від 19.01. 2022 

(протокол № 1) 

ПЛАН 

роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  

та надзвичайних ситуацій Лука-Мелешківської сільської ради на 2022 рік 

№ 

з/п 
Питання 

Відповідальні за підготовку 

матеріалів 

Дата 

розгляду 

питання 

Доповідачі та учасники 

обговорення 

Відмітка про 

виконання 

1.  

Про затвердження плану комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Лука-Мелешківської 

сільської ради 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, 

I кв. Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, заступник 

сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

 

 

2.  

Про стан готовності до пропуску льодоходу, 

весняної повені та дощових паводків, захисту 

населених пунктів, об’єктів і 

сільськогосподарських угідь від підтоплення 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради,Районний сектор 

ГУ ДСНС України у Вінницькій 

області 

I кв. Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради 

 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

 

3.  

Здійснення заходів щодо протидії пожежам в 

природних екосистемах територіальної громади 

в весняно-літній пожеженебезпечний період 

2022 року 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 
I кв. Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 
 

4.  Визначення зон можливої евакуації, безпечних 

населених пунктів  придатних для розміщення 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 
I кв. Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 
 



№ 

з/п 
Питання 

Відповідальні за підготовку 

матеріалів 

Дата 

розгляду 

питання 

Доповідачі та учасники 

обговорення 

Відмітка про 

виконання 

евакуйованого населення та матеріальних і 

культурних цінностей 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, старости 

5.  

Про затвердження переліку надзвичайних 

ситуацій на території громади 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради 

I кв. Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, Районний 

сектор ГУ ДСНС України у  

Вінницькій області 

 

6.  

Про заходи щодо покращення технічного стану 

та проведення  технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, інспектор з 

благоустрою,старости 

 

ІІ кв. 

 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, старости 

 

 

7.  

Про забезпечення реалізації заходів пожежної та 

техногенної безпеки при підготовці об’єктів та 

населених пунктів громади: 

- до роботи у весняно-літній 

пожеженебезпечний період 2022 року; 

- під час зернозбиральної кампанії 2022 

року; 

- на об’єктах літнього відпочинку та 

оздоровлення громадян, в тому числі 

дітей 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, старости 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

ІІ кв. 

 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, старости 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

 

8.  
Про забезпечення протидії масовим пожежам 

лісів, сільгоспугідь, сміттєзвалищ, та природних 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

ІІ кв. 

 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

 



№ 

з/п 
Питання 

Відповідальні за підготовку 

матеріалів 

Дата 

розгляду 

питання 

Доповідачі та учасники 

обговорення 

Відмітка про 

виконання 

екосистем у літній пожеженебезпечний період 

2022 року 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, старости 

 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, старости 

 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

9.  

Про санітарно-епідеміологічну ситуацію на 

території громади та основні заходи з 

профілактики гострих кишкових інфекцій та 

харчових отруєнь 

Головний лікар КНП «ЦПМСД» 

Лука-Мелешківської сільської 

ради 

ІІ кв. 

 

Головний лікар КНП 

«ЦПМСД» Лука-

Мелешківської сільської ради 

 

10.  

Здійснення заходів щодо протидії загрозам 

виникнення надзвичайних ситуацій та подій, 

пов’язаних з осінньо-зимовим періодом 2022-

2023 років на території громади 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, старости 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

ІІІ кв. 

 

Виконуючий обов’язки з 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, старости 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

 

11.  

Про стан підготовки об’єктів житлово-

комунального господарства, паливно-

енергетичного комплексу та соціальної сфери 

територіальної громади до роботи в осінньо-

зимовий період 2022-2023 років 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, старости 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

ІІІ кв. 

 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

Відділ освіти і культури, 

КНП «ЦПМСД» Лука-

Мелешківської сільської ради 

 

12.  

Про забезпечення реалізації заходів пожежної 

безпеки при підготовці об’єктів та населених 

пунктів району до роботи у осінньо-зимовий 

пожеженебезпечний період 2022-2023 років 

Старости, 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

ІІІ кв. 

 

Старости 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

 



№ 

з/п 
Питання 

Відповідальні за підготовку 

матеріалів 

Дата 

розгляду 

питання 

Доповідачі та учасники 

обговорення 

Відмітка про 

виконання 

13.  

Про забезпечення впровадження на об’єктах 

підвищеної небезпеки систем раннього 

виявлення загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, старости 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

ІІІ кв. 

 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, старости 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

 

14.  
Про виконання заходів з профілактики отруєння 

грибами 

Головний лікар КНП «ЦПМСД» 

Лука-Мелешківської сільської 

ради 

IV кв. Головний лікар КНП 

«ЦПМСД» Лука-

Мелешківської сільської ради 

 

15.  
Здійснення заходів щодо покращення стану 

протипожежного водопостачання на території 

громади 

Відділ управління майном та 

будівництва 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

IV кв. Відділ управління майном та 

будівництва 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

 

16.  

Про заходи щодо підвищення безпеки 

потенційно-небезпечних об’єктів і об’єктів 

підвищеної небезпеки, що розташовані на 

території громади 

Староста Сокиринецького 

старостинського округу 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

IV кв. Староста Сокиринецького 

старостинського округу 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

 

17.  

Про стан готовності місць масового відпочинку 

людей біля води 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, старости 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

ІІ кв. 

 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради, старости 

Районний сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

 

 

 

 

                       Секретар комісії                                                          Оксана ШЕВАНЮК 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 

                                                                                                                                                          від ___ січня 2022 року 

                                                                                                                                                          (протокол №1) 

П Л А Н 
організаційних та практичних заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків 

у 2022  році  на території  

 

План розроблено з метою забезпечення готовності виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської ради, до оперативного реагування у разі загрози 

та виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із пропуском льодоходу, повені та паводків. 

Основні завдання плану: 

готовність територіальних підрозділів до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та паводків; 

координація дій підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів Лука-Мелешківської сільської ради,  щодо запобігання надзвичайним 

ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та створення умов для подолання наслідків надзвичайних ситуацій; 

забезпечення контролю за станом готовності ланки районної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо запобігання і 

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

втрат. 

№ 

з/п 
З а х о д и В и к о н а в е ц ь 

Термін 

виконання 

Заходи, що реалізуються на етапі підготовки 

1 На основі аналізу попередніх  років розробити та затвердити  рішеннями комісій техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій плани організаційних і практичних заходів 

щодо підготовки  та пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2022 році. 
 

Завідувач сектором з питань оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської сільської ради, заступник 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

 

 

 

До 10.03. 

2021 

2  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 

льодоходу, повені та паводків. 
 

Завідувач сектором з питань оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської сільської ради, заступник 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Районний сектор Головного управління ДСНС України у 

Вінницькій області. 

 

До10.03. 

2021 



№ 

з/п 
З а х о д и В и к о н а в е ц ь 

Термін 

виконання 

3 Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з 

ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків. 

Завідувач сектором з питань оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської сільської ради, заступник 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.  

 Районний сектор Головного управління ДСНС України у 

Вінницькій області. 

Територіальні громади 

 
 

До 10.03. 

2021 

4 Уточнити плани та розрахунки сил для підриву можливих льодових заторів на річках. 

Укласти договори із підрозділом ГУ ДСНС України у Вінницькій області на проведення 

підривних робіт з метою захисту мостів та гідротехнічних споруд від можливих заторних 

явищ. 
 

Завідувач сектором з питань оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської сільської ради, заступник 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

керівники підприємств, установ та організацій,  районний 

сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області, Філія 

«Вінницький райавтодор», Вінницька ДЕД. 

До 10.03. 

2021 

5 Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів, порядок і регламент 

зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання 

робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків. 
 

Завідувач сектором з питань оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської сільської ради, заступник 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

, начальники районних спеціалізованих служб ЦЗ, керівники 

підприємств, установ та організацій. 

До 10.03. 

2021 

6 Уточнити порядок доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та 

керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка і повені та їх орієнтовні масштаби. 
 

Завідувач сектором з питань оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської сільської ради, заступник 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ї, начальники районних спеціалізованих служб ЦЗ, 

територіальні громади, керівники підприємств, установ та 

організацій. 

До  10.03. 

2021 

7 Створити оперативний штаб та оперативні (мобільні) групи для управління роботами, 

пов'язаними з пропуском льодоходу, повені та паводків, розробити регламент їх роботи, у 

тому числі цілодобового чергування. 
 

Голова районної комісії з питань ТЕБ та НС, Лука-

Мелешківської об’єднаної територіальні громади, керівники 

підприємств, установ та організацій начальники районних 

спеціалізованих служб ЦЗ. 
До 10.03 

2021 

8 Провести тренування органів управління і сил цивільного захисту районної ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах 

пропуску льодоходу, паводка і повені. 

Завідувач сектором з питань оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської сільської ради, заступник 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

 11.02. 

2021 



№ 

з/п 
З а х о д и В и к о н а в е ц ь 

Термін 

виконання 

 начальники районних спеціалізованих служб ЦЗ, 

територіальні громади, керівники підприємств, установ та 

організацій 

9 Перевірити стан гідроспоруд (водосховищ, ставків) меліоративних систем та об’єктів, що 

знаходяться у зоні впливу шкідливої дії льодоходу, повені та паводків. Вжити заходів для 

забезпечення їх готовності до паводка, пропуску льодоходу та повені. 
 

Басейнове  управління водних ресурсів річки Південний Буг 

Завідувач сектором з питань оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської сільської ради, заступник 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

 

 

До 10.03. 

2021 

10 Визначити  балансоутримувачів  безхазяйних гідротехнічних споруд та вжити заходів щодо 

їх готовності до пропуску паводкових вод 

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів 

До 10.03. 

2021 

11 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. 
 

Районний сектор ГУ  ДСНС України у Вінницькій області 

Завідувач сектором з питань оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської сільської ради, заступник 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

 начальники районних спеціалізованих служб ЦЗ,  

До 10.03. 

2021 

12 Уточнити  наявність та можливість використання наявних плавзасобів, у тому числі 

відомчих, забезпечити їх готовність для залучення до дій в умовах льодоходу, повені та 

паводків. 
 

Завідувач сектором з питань оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської сільської ради, заступник 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

, керівники підприємств, установ та організацій,  районний 

сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області 

 

До 15.03. 

2021 

13 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. 

 

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів 

 Управління Держпродспоживслужби у Вінницькому районі.  

 

 

 

До 25.02. 

2021 

 

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

14 Забезпечити регулярну санітарну очистку прибережних смуг водних об’єктів.   заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів 
 

Постійно 

15 Вжиття заходів щодо захисту понтонних мостових споруд та переходів на річках. 

Передбачити можливість розведення (прибирання) понтонів на період пропуску льодоходу 

та проходження паводку. 
 

Завідувач сектором з питань оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської сільської ради, 

 Вінницька ДЕД 

У період 

проходження 

паводка, 



№ 

з/п 
З а х о д и В и к о н а в е ц ь 

Термін 

виконання 

льодоходу і 

повені 

16 Забезпечити розчистку кюветів, трубопереїздів, придорожніх каналів, дренажних систем та 

малих потоків і річок з метою недопущення затримання талих вод у місцях розташування 

населених пунктів. 
 

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів 

 
Постійно 

17 Встановити оптимальні режими роботи водогосподарських систем і комплексів з 

урахуванням екологічних вимог та санітарних норм і правил за участю представників 

природоохоронних, рибоохоронних органів, та інших заінтересованих державних установ і 

організацій. Особливу увагу звернути на забезпечення сталого функціонування 

протипаводкових комплексів у басейнах річок Десенка та Південного Бугу. 
 

Вінницьке регіональне управління водних ресурсів, ПрАТ 

сільськогосподарське  підприємство «Вінницярибгосп».  
У разі 

формування і 

проходження 

паводка та 

повені 

18 Забезпечити  вжиття заходів щодо розчищення підмостових отворів від накопичення льоду з 

метою попередження виникнення льодових заторів, залишків деревини та сміття після 

кожного паводка 

Територіальні громади 

Постійно 

 

19 

Передбачити проведення заходів щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів 

господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем 

зливової каналізації, дренажних систем, природних і штучних дренажів, водопропускних 

споруд та водостоків з метою відведення талої та дощової води 

Територіальні громади 

Постійно 

20 Провести комплекс необхідних робіт,пов’язаних із забезпеченням захисту від затоплення 

місць зберігання хімічних засобів захисту рослин, складів отрутохімікатів, паливно-

мастильних матеріалів, пунктів заправи пальним, сміттєзввалищ, потенційно-небезпечних 

об’єктів 

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів 

 

У разі 

формування і 

проходження 

паводка та 

повені 

21 Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією на територія підтоплених 

населених пунктів та після спаду води в них 

Вінницьке районне управління Держпродспоживслужби у 

Вінницькій області 

Під час 

підтоплення 

 

22 

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 

Завідувач сектором з питань оборонної роботи,  цивільного 

захисту пожежної безпеки та взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської сільської ради, районний 

сектор  ГУ  ДСНС України у Вінницькій області. 

 

При загрозі 

та на період 

формування і 

проходження 

паводка та 

повені 

 

Завідувач сектором з питань оборонної роботи,  цивільного захисту пожежної безпеки та 

 взаємодії з правоохоронними органами Лука-Мелешківської сільської ради                                                                       Олег КИСЛЮК 

 

 

 


