
ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                              

розпорядженням міського 

голови                                                                               

від 17.02.2021 №19-р 

 

План 

основних заходів Надвірнянської міської територіальної громади щодо підготовки та пропуску можливого льодоходу, 

повені та паводків у 2021 році 

 

План відпрацьовано з метою забезпечення підвищеної готовності органів управління, сил і засобів цивільного захисту до 

вчасного та ефективного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пропуском льодоходу, 

повені та паводків. 

Основні завдання плану: 

- забезпечення готовності всіх служб Надвірнянської міської територіальної громади до дій при загрозі та виникненні 

надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені і паводків; 

- координація дій Надвірнянської міської територіальної громади і підрозділів цивільного захисту щодо запобігання 

надзвичайним ситуаціям, створення умов для успішного подолання наслідків стихії. 

 

№ 

п/п 
Заплановані заходи Виконавці 

Термін 

виконання 

1. 

Уточнити карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних із пропуском льодоходу,  повені  та  паводків  

визначити об’єкти життєзабезпечення населення, господарського 

комплексу громади, що можуть зазнати негативного впливу природних 

явищ, та розробити заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування 

під час стихії 

Сектор з питань цивільного 

захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами 

міської ради (далі – сектор 

ЦЗ та ПО), старости 

старостинських округів, 

керівники підприємств, 

установ та організацій 

до 

10.04.2021  

2. 

Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і 

виконання робіт з ліквідації можливих негативних наслідків льодоходу, 

повені та паводків. 

Сектор ЦЗ та ПО, старости 

старостинських округів, 

керівники підприємств, 

установ та організацій 

до 

10.04.2021 

 

3. 

Уточнити порядок взаємодії, оповіщення, інформування органів 

управління, населення громади про загрозу та виникнення надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з проходженням льодоходу, повені чи паводку. 

Забезпечити дотримання регламенту інформаційного обміну в межах 

громади. 

Сектор ЦЗ та ПО, старости 

старостинських округів, 

керівники підприємств, 

установ та організацій 

до 

10.04.2021 

 



№ 

п/п 
Заплановані заходи Виконавці 

Термін 

виконання 

4. 

Уточнити персональний склад оперативного штабу та оперативних 

(мобільних) груп для керівництва роботами з пропуску льодоходу, 

повені та паводків, розробити регламент їх роботи, у тому числі 

цілодобового чергуванням 

Сектор ЦЗ та ПО,  

РВ УДСНС України в 

області 

До 

10.04.2021 

 

 5. 

В межах повноважень організувати перевірку стану гідроспоруд, ставків 

та об’єктів, що знаходяться у зоні впливу шкідливої дії льодоходу, 

повені та паводків. Вжити заходів для забезпечення їх готовності до 

пропуску льодоходу, повені та паводків 

Сектор ЦЗ та ПО, 

РВ УДСНС України в 

області 

до 

10.04.2021 

 

6. 

Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів, 

водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем зливної каналізації, 

дренажних систем, природних і штучних дренажів для відведення талої 

та дощової води населених пунктів в умовах можливої повені та паводків 

Управління житлово-

комунального господарства 

та інфраструктури міської 

ради, РВ УДСНС України в 

області 

до 

10.04.2021 

 

7. 
Провести тренування органів управління цивільного захисту щодо  дій  в 

умовах пропуску льодоходу, повені та паводків 

Сектор ЦЗ та ПО, РВ 

УДСНС України в області 

до 

10.04.2021 

8. 

Уточнити плани евакуації та заходи щодо життєзабезпечення населення,  

і створення необхідних побутових умов у місцях тимчасового 

розміщення на період евакуації 

Сектор ЦЗ та ПО, старости 

старостинських округів, 

керівники підприємств, 

установ та організацій 

 

до 

10.04.2021 

 

9. 

Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих засобів і 

реактивів для очищення та знезараження питної води, проведення 

посиленого лабораторного контролю і державного санітарного нагляду 

за якістю питної води в умовах проходження льодоходу, повені та 

паводків 

Надвірнянська міжрайонна 

філія ДУ «Івано-

Франківський ОЛЦ МОЗ 

України» 

до  

10.04.2021 

 

10. 
Забезпечити регулярну санітарну очистку прибережних смуг водних 

об’єктів 

Управління житлово-

комунального господарства 

та інфраструктури міської 

ради , старости 

старостинських округів 

постійно 

11. 

Забезпечити стійке функціонування мостів, розчищення підмостових 

отворів для накопичення льоду з метою попередження виникнення 

заторів з льоду та сміття в межах ділянок відповідальності після кожного 

паводку 

Управління житлово-

комунального господарства 

та інфраструктури міської 

ради , старости 

старостинських округів 

постійно 



№ 

п/п 
Заплановані заходи Виконавці 

Термін 

виконання 

12. 

Забезпечити розчистку кюветів, придорожніх каналів, дренажних систем, 

малих річок та потічків з метою недопущення затримки талих вод у 

місцях розташування населених пунктів 

Управління житлово-

комунального господарства 

та інфраструктури міської 

ради , старости 

старостинських округів 

постійно 

13. 

Забезпечити своєчасне обстеження об’єктів і територій, які постраждали 

внаслідок льодоходу, повені, дощових паводків. Визначити розміри 

збитків, підготувати відповідні документи. 

Сектор ЦЗ та ПО, старости 

старостинських округів, 

керівники підприємств, 

установ та організацій 

Після 

проходження 

льодоходу, 

повені і 

паводків 

14. 

Доводити до мешканців громади відомості про порядок правильних дій 

при загрозі чи виникненні надзвичайних ситуацій паводкового 

характеру. Оперативно та достовірно висвітлювати інформацію про 

загрозу і проходження льодоходу, повені чи паводків, а також заходи, які 

вживаються органами управління щодо захисту населення і територій. 

Відділ технічного та 

інформаційного 

забезпечення міської ради, 

сектор ЦЗ та ПО 

Постійно 

 

 
 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету      Антонюк О.Б. 


