
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

дій обласних управлінь, організацій і підприємств, районних державних адміністрацій і виконкомів міських рад, органів місцевого 

самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2019 року на території Чернігівської 

області 
  
План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та дощових паводків.  

Основні завдання плану: 

- забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час пропуску 

льодоходу, повені та паводків; 

- координація дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення 

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

- забезпечення контролю на обласному рівні за станом готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та 

виникненні надзвичайних ситуацій.  

 
 

№ 

з/п 

Заходи Відповідальні  

за виконання 

Термін 

виконання 

1 На основі аналізу дій органів управління та сил під час пропуску 

льодоходу, весняної повені та дощових паводків у попередні роки 

розробити та затвердити в установленому порядку відповідні 

плани на 2019 рік. 

Райдержадміністрації 

Виконкоми Ніжинської, Н-Сіверської, 

Прилуцької і Чернігівської міських рад  

Органи місцевого самоврядування 

Обласні управління, установи, організації, 

підприємства 

До 10 лютого  2019 року 

2 Оцінити ймовірність підтоплення об’єктів життєзабезпечення 

населення, транспорту, енергетики, зв’язку, садиб і будівель,  

визначити  заходи щодо їх захисту та  забезпечення  сталого 

функціонування, скласти карти-схеми зон можливого виникнення 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені 

та  паводків.    

Райдержадміністрації 

Виконкоми Ніжинської, Н-Сіверської, 

Прилуцької і Чернігівської міських рад  

Органи місцевого самоврядування 

Обласні управління, установи, організації, 

підприємства 

 

До 20 лютого  2019  року 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні обласної комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від  ˮ 21 ” грудня 2018 року, протокол  №13 

      

  

 

. 
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№ 

з/п 

Заходи Відповідальні  

за виконання 

Термін 

виконання 

3 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.  

 

Департамент з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації  

Райдержадміністрації  

Виконкоми Ніжинської, Н-Сіверської,  

Прилуцької і Чернігівської міських рад 

До 20 лютого  2019  року 

4 Уточнити порядок доведення інформації до населення,  керівників 

усіх рівнів про можливу  загрозу  повені (паводка), їх орієнтовні 

масштаби. 

Департамент з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації  

Райдержадміністрації 

Виконкоми Ніжинської, Н-Сіверської,  

Прилуцької і Чернігівської міських рад 

До 20 лютого 2019  року 

5 Уточнити розрахунок сил та засобів для  проведення запобіжних 

заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені  

та паводків. 

Департамент з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації  

Райдержадміністрації 

Виконкоми Ніжинської, Н-Сіверської,  

Прилуцької і Чернігівської міських рад  

Органи місцевого самоврядування 

Обласні управління, установи, організації, 

підприємства 

До 20 лютого  2019  року 

6 Привести в готовність гідрометричні споруди, прилади, пристрої 

та обладнання на водомірних постах  для здійснення 

гідрологічних спостережень під час  пропуску льодоходу і повені. 

Облгідрометеоцентр  

 

До 20 лютого 2019  року 

7 
 

Проводити регулярні спостереження за гідрологічним і льодовим 

режимом річок під час формування та проходження водопілля; 

своєчасно складати прогнози можливого розвитку  повені;  

доводити  попередження про небезпечні явища на річках до 

виконавців Плану згідно з регламентом  взаємодії. 

Облгідрометеоцентр Щоденно, у період 

формування і проходження 

льодоходу та весняної повені 

 

 

 

8 Підготувати матеріали до засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 

порядком денним: „ Про стан готовності до попередження та 

ліквідації можливих наслідків весняної повені, льодоходу та 

дощових паводків 2019 року ”.  
 

Департамент з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації 

Облгідрометеоцентр 

До 5 березня  2019 року 

9 Провести обстеження гідротехнічних споруд на ставках і 

водоймах, які розташовані поруч з автомобільними дорогами, з 

Райдержадміністрації 

Виконкоми Ніжинської, Н-Сіверської, 

На період паводків та 

весняної повені 
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№ 

з/п 

Заходи Відповідальні  

за виконання 

Термін 

виконання 

метою недопущення підтоплення доріг  забезпечити розчищення 

водо-перепускних труб для своєчасного скиду води. Вжити 

заходів до недопущення розмивання захисних дамб і підтоплення 

доріг.  

Прилуцької і Чернігівської міських рад  

Служба  автомобільних доріг у 

Чернігівській області 

ДП „Чернігівський облавтодор”  

Деснянське басейнове управління водних 

ресурсів (разом з власниками та 

користувачами гідротехнічних споруд).  

10 Встановити посилений нагляд за ділянками доріг, мостами та  

іншими інженерними спорудами, що знаходяться в зонах 

негативного впливу льодоходу і весняної повені (в разі 

необхідності виконати попереджувальні та  аварійно-

відновлювальні  роботи). 
 
 

Служба  автомобільних доріг у 

Чернігівській області 

ДП „Чернігівський облавтодор” 

На період паводків та 

весняної повені 

11 Укласти договори з управлінням  ДСНС  України в області на 

проведення підривних робіт з метою захисту мостів  від можливих 

заторних явищ (у разі  необхідності). Служба  автомобільних доріг у 

Чернігівській області 

ДП „Чернігівський облавтодор” 

До 20 лютого  2019  року 

 12 Перевірити стан та вжити заходів  щодо  готовності 

гідротехнічних споруд, водосховищ. ставків, меліоративних 

систем та об’єктів, які знаходяться в зоні впливу льодоходу, 

весняної повені та паводків. 
 

Деснянське басейнове управління водних 

ресурсів 

 

До 1 березня  2019  року 

13 Провести  необхідні роботи з укріплення захисних дамб та ремонту і 

відновленню насосного і енергетичного обладнання на насосних 

станціях, що забезпечують захист населених пунктів від підтоплення. 

Деснянське басейнове управління водних 

ресурсів 

Райдержадміністрації 

 

До 15 березня 2019  року 

 

14 Провести обстеження повітряних ліній електромереж, забезпечити 

на період ускладнення повеневої обстановки безперебійне 

електропостачання  насосних станцій Деснянського басейнового 

управління водних ресурсів  та сільгосппідприємств. 

ПАТ “Чернігівобленерго” 

 
 

До 1  березня 2019 року, 

на період весняної повені 

15 Провести обстеження  об’єктів водопровідно-каналізаційного 

господарства,  які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії  повені, 

і вжити заходів до безаварійної їх експлуатації. 

Райдержадміністрації 

Виконкоми Ніжинської, Н-Сіверської,  

Прилуцької і Чернігівської міських рад, 

Об’єднаним територіальним громадам 

До 1 березня  2019 року 

16 Підготувати інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації 

людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та 

освітлювання, засоби забезпечення питною водою до вжиття  заходів 

Райдержадміністрації 

Виконкоми Ніжинської, Н-Сіверської,  

Прилуцької і Чернігівської міських рад  

До 15 березня  2019 року 
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№ 

з/п 

Заходи Відповідальні  

за виконання 

Термін 

виконання 

з ліквідації наслідків повені.  Обласні управління, організації, підприємства 

17 Визначити сили і засоби для локалізації  і гасіння можливих 

пожеж у населених пунктах, що відрізаються повеневими водами.  

Забезпечити відкачування води із підвальних приміщень будівель, 

що знаходяться в зонах шкідливої дії весняної повені та дощових 

паводків. 

Райдержадміністрації 

Виконкоми Ніжинської, Н-Сіверської,  

Прилуцької і Чернігівської міських рад  

Управління ДСНС України в області  

До 20 лютого  2019  року, 

на період проходження 

повені 

18 Підготувати рятувальні засоби: рятувальні круги, жилети, пояси, 

водолазне оснащення та плавзасоби. 
 

Департамент з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації  

Обласна рятувально-водолазна служба 

Управління ДСНС України в області 

До 20 лютого  2019  року 

19 Взяти на облік і провести обстеження наявних державних та 

приватних плавзасобів, забезпечити їх готовність для залучення 

до дій в умовах  повені. 

Райдержадміністрації  

Виконкоми Ніжинської, Н-Сіверської,  

Прилуцької і Чернігівської міських рад  

Органи місцевого самоврядування 

До 20 лютого  2019  року 

20 Уточнити  плани евакуації  населення (тварин) та вивозу майна і  

матеріальних  цінностей із зон можливого затоплення.  

Райдержадміністрації 

Виконкоми Ніжинської, Н-Сіверської,  

Прилуцької і Чернігівської міських рад  

Органи місцевого самоврядування 

До 20 лютого  2019  року 

21 Визначити потреби і забезпечити завезення скрапленого газу в 

населені пункти, що підпадають впливу весняної повені. 

Чернігівське відділення                                            

ТОВ «Харківрегіонгаз» 

До 1 березня  2019 року 

22 На основі прогнозу  визначити  загальноосвітні школи в 

населених пунктах, що підпадають впливу повені,  і забезпечити 

належну організацію навчального процесу. 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

На період проходження 

весняної повені 

23 Визначити потреби і створити на період весняної повені запаси 

продуктів,  товарів першої необхідності та забезпечити завезення  

їх у населені пункти, яким загрожує повінь. 

Райдержадміністрації 

Виконкоми Ніжинської, Н-Сіверської,  

Прилуцької і Чернігівської міських рад  

Облспоживспілка 

До початку повені 

24 Спланувати і здійснити  комплекс протиепідемічних заходів, 

забезпечити посилений контроль за санітарно-епідеміологічною 

обстановкою при підтопленні населених пунктів і територій та 

після спаду води. 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в області 

ДУ Чернігівський обласний лабораторний 

центр МОЗ України  

При підтопленні 

25 Забезпечити проведення посиленого радіологічного і гідро-

хімічного контролю за станом води в річках Десна, Снов. 

Деснянське басейнове управління водних 

ресурсів 

На період проходження 

весняної  повені 

26 Забезпечити фельдшерсько-акушерські пункти, які розташовані в 

населених пунктах, що відрізаються (підтоплюються) повеневими 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

До 20 лютого  2019  року 
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№ 

з/п 

Заходи Відповідальні  

за виконання 

Термін 

виконання 

водами, необхідною кількістю медикаментів та перев’язувального 

матеріалу. 

27 Вжити профілактичних  заходів щодо недопущення  спалахів 

інфекційних захворювань тварин у населених пунктах, що 

розташовані в зонах дії весняної повені. 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в області 

ДУ Чернігівський обласний лабораторний 

центр МОЗ України 

До початку весняної 

повені 

28 Встановити оптимальні режими роботи державних 

водогосподарських систем, водосховищ та ставків. 

Деснянське  басейнове управління водних 

ресурсів 
 

На період проходження 

весняної  повені 

29 Уточнити інструкції та провести відповідні заходи щодо 

дотримання правил техніки безпеки під час виконання робіт з 

підготовки до пропуску паводка, льодоходу та повені.  

Обласні управління, організації  і 

підприємства 

До 20 лютого 2019  року 

30 Забезпечити контроль за станом екологічної безпеки в зонах 

впливу весняної повені. 

Державна екологічна інспекція  в області На період проходження 

весняної повені 

31 Ліквідувати стихійні сміттєзвалища, які знаходяться у 

прогнозованих  зонах впливу весняної повені. 

Райдержадміністрації 

Виконкоми Ніжинської, Н-Сіверської, 

Прилуцької і Чернігівської міських рад  

Органи місцевого самоврядування 

До початку весняної 

повені 

32 Визначити у номенклатурі матеріальних резервів усіх  рівнів 

необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та 

сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного 

одягу, шанцевого інструменту тощо. Провести поповнення  мат 

резерву  до  початку  повені.  

Департамент з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації  

Райдержадміністрації 

Виконкоми Ніжинської, Н-Сіверської,  

Прилуцької і Чернігівської міських рад  

Обласні управління, установи, організації, 

підприємства 

До 15 лютого  2019  року 

33 Забезпечити висвітлення інформації щодо розвиту весняної повені 

та заходів, що вживаються для захисту населення і територій від 

шкідливої дії весняної повені. 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Протягом весняної 

повені 

 

 

       ______________________________________________ 


