
НОВОМОСКОВСЬКА РАЙОННА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Протокол № З 
чергового засідання

м. Новомосковськ “20” січня 2021 року

Головував: голова районної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій -  голова Новомосковської 
райдержадміністрації Михайло Вишневський.

Присутні: секретар районної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій Віталій ПРІМАК та члени районної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за списком) 
та запрошені (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

I. Про затвердження Плану роботи районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на 2021 рік.

II. Про затвердження Плану дій Новомосковської 
райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району щодо 
підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році 
(далі -  План) та відповідних документів до Плану.

ПІ. Про затвердження Схеми дій (взаємодії) органів управління 
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту Дніпропетровської області у Новомосковському районі у разі 
загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (подій) 
при проходженні льодоходу, паводку та повені

І. Про затвердження Плану роботи районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на 2021 рік.

СЛУХАЛИ: про затвердження Плану роботи районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на 2021 рік.

ВИСТУПИЛИ:
головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними 

органами, цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 
райдержадміністрації Віталій ПРІМАК.

ВИРІШИЛИ:
1. З метою ефективної роботи і виконання завдань щодо запобігання 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в 
2021 році затвердити План роботи районної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на 2021 рік.

2. КЕРІВНИКАМ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ,
КЕРІВНИКАМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛАНКИ ТП ЄДС ЦЗ,
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Г ОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

2.1. Взяти до керівництва та під контроль виконання заходів Плану 
роботи районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій на 2021 рік.

2.2. На підставі Плану роботи районної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій на 2021 рік, розробити та затвердити місцеві плани роботи 
комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на 2021 рік.

Термін: до 01 лютого 2020 року
2.3. У разі необхідності внести зміни до посадового та персонального

складу місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій.

Термін: до 14 лютого 2020 року
II. Про затвердження Плану дій Новомосковської 

райдержадміністрації га органів місцевого самоврядування району щодо 
підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році 
(далі -  План) та відповідних документів до Плану.

СЛУХАЛИ: про затвердження Плану дій Новомосковської
райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району щодо 
підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році 
(далі -  План) та відповідних документів до Плану.

ВИСТУПИЛИ:
головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними 

органами, цивільного » захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 
райдержадміністрації Віталій ГІРІМАК.

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити План дій Новомосковської райдержадміністрації 

та органів місцевого самоврядування району щодо підготовки та пропуску 
льодоходу, повені та паводків у 2021 році;

список відповідальних осіб штабу безперебійного керівництва роботами 
з пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році на території 
Новомосковського району;

аналіз з пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році на території 
Новомосковського району;

порядок взаємодії органів управління та сил ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської 
області у Новомосковському районі у разі загрози та виникнення надзвичайної 
ситуації, пов’язаної з весняним паводком, повінню та льодоходом;

2 ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

2.1. Розробити та затвердити в установленому порядку, на основі 
всебічного аналізу дій органів управління, сил і засобів під час повені, 
пропуску льодоходу, повені та паводків на території району у період з 2015 
по 2020 роки, детальні плани організаційних і практичних заходів щодо 
підготовки та дій під час пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році 
на території Новомосковського району та відповідні додаткові документи.

Термін: до 17 лютого 2021 року
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2.2. Своєчасно інформувати Новомосковську райдержадміністрацію, через 
секретаря районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
і надзвичайних ситуацій про виконання заходів та готовність до дій під час загрози 
або виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені 
та паводків.

Термін: згідно визначених термінів
3. КЕРІВНИКАМ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

РАЙДЕРЖАДМШІСТРАЦІЇ,
КЕРІВНИКАМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛАНКИ ТП ЄДС ЦЗ, 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Відповідальним виконавцям забезпечити безумовне виконання заходів 
передбачених Планом основних заходів Новомосковського району щодо 
підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році.

Термін: згідно визначених термінів
III. Про затвердження Схеми дій (взаємодії) органів управління ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
Дніпропетровської області у Новомосковському районі у разі загрози 
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (подій) 
при проходженні льодоходу, наводку га повені

СЛУХАЛИ: про затвердження Схеми дій (взаємодії) органів управління 
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
Дніпропетровської області у Новомосковському районі у разі загрози виникнення 
або виникнення надзвичайних ситуацій (подій) при проходженні льодоходу, 
паводку та повені

ВИСТУПИЛИ:
головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, 

цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи райдержадміністрації 
Віталій ПРІМАК.

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити схему дій (взаємодії) органів управління ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської 
області у Новомосковському районі у разі загрози виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій (подій) при проходженні льодоходу, паводку та повені.

Координацію роботи щодо виконання протокольних рішень покласти 
на заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних 
повноважень, контроль залишаю за собою.

Голова районної комісії 
з питань ТЕБ і НС

Секретар районної комісії 
з питань ТЕБ і ЕІС Віталій ПРІМАК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням районної комісії з питань ТЕБ і НС 
від січня 2021 року протокол №

ПЛАН
роботи районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на 2021 рік

№
3/п Питання Відповідальні за підготовку 

матеріалів
Доповідачі

та учасники обговорення

Місяць
розгляду
питання

1 1 .Про затвердження Плану дій 
Новомосковського району щодо 
підготовки та пропуску льодоходу, повені 
та паводків у 2021 році.

Головний спеціаліст з питань 
взаємодії з правоохоронними 
органами, цивільного захисту, 
мобілізаційної та оборонної роботи 
райдержадміністрації (далі -  ГС з 
ПВ з ПОО ЦЗ МОР); 
Новомосковський міськрайонний 
відділ ГУ ДСНС України 
у Дніпропетровській області (далі -  
МРВ ГУ ДСНС);
Відділ житлово-комунального 
господарства, містобудування, 
архітектури, інфраструктури, 
енергетики, захисту довкілля, 
економічного та агропромислового 
розвитку райдержадміністрації (далі 
-  відділ ЖКХ),
голови об’єднаних територіальних 
громад (за згодою);
(далі -  голови ОТГ)

ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР;
МРВ ГУ ДСНС); 
відділ ЖКХ),
члени районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій (далі -ТЕБ 
ІНС);
Голови ОТГ

Січень

2.Про затвердження Плану роботи районної 
комісії з питань техногенно -  екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій на 2021 рік.

ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
члени районної комісії ТЕБ і НС, 
голови ОТГ

2 1. Про хід підготовки та проведення пропуску 
льодоходу, повені та паводку у 2021 році.

ГС з ПВ з ПОО МОР;
члени районної комісії ТЕБ і НС,
голови ОТГ

ГС з ПВ з ПОО МОР;
члени районної комісії ТЕБ і НС,
голови ОТГ

Лютий

2. Про створення у сільській місцевості 
пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних 
частин) місцевої та добровільної пожежної 
охорони

МРВ ГУ ДСНС ,
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
голови ОТГ

ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР;
МРВ ГУ ДСНС ,
члени районної комісії ТЕБ і НС,
голови ОТГ
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№
3/п Питання Відповідальні за підготовку 

матеріалів
Доповідачі

та учасники обговорення

Місяць
розгляду
питання

3 1 .Про стан підготовки місць масового 
відпочинку на водних об’єктах області до 
прийняття відпочиваючих

ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР;
МРВ ГУ ДСНС ,
Головний спеціаліст з питань 
молоді, спорту і охорони здоров'я 
райдержадміністрації 
(ГС з 03),
Новомосковське міськрайонне 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби 
у Дніпропетровській області, 
голови ОТГ

ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР;
МРВ ГУ ДСНС,
члени районної комісії ТЕБ і НС. 
голови ОМС,
Новомосковське міськрайонне 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби 
у Дніпропетровській області

Березень

2.Про забезпечення санітарно- 
епідеміологічного благополуччя у весняно - 
літній період 2021 року

Відділ житлово- комунального 
господарства, містобудування, 
архітектури, інфраструктури, 
енергетики, захисту довкілля, 
економічного та агропромислового 
розвитку райдержадміністрації (далі 
-  відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР); 
Директор комунального 
підприємства “Райводоканал”, 
сектор взаємодії з 3 РДА,
Завідувач ВСП Новомосковського 
міськрайонного відділу лабораторних 
досліджень Державної установи 
“Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров’я України” , 
Новомосковське міськрайонне 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби 
у Дніпропетровській області, 
голови ОТГ

Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР, 
Директор комунального 
підприємства “Райводоканал”,
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР;
Завідувач ВСП Новомосковського 
міськрайонного відділу лабораторних 
досліджень Державної установи 
“Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров’я України” , 
Новомосковське міськрайонне 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби 
у Дніпропетровській області,
Голови ОТГ,
члени районної комісії ТЕБ і НС
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№
3/п Питання Відповідальні за підготовку 

матеріалів
Доповідачі

та учасники обговорення

Місяць
розгляду
питання

3. Про стан виконання Плану комплектування 
Навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності 
Дніпропетровської області та Новомосковських 
курсів 3 категорії слухачами з функціонального 
навчання у сфері цивільного захисту 
за 3 місяця 2021 року.

ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
голови ОТГ,
члени районної комісії ТЕБ і НС

4 1 .Про заходи щодо запобігання та протидії 
масовим пожежам лісів і сільгоспугідь у 
літній період 2021 року (у тому числі 
виділення паливно-мастильних матеріалів 
для запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій)

МРВ ГУ ДСНС,
ДП “Новомосковській лісгосп”, 
ДП “Новомосковський військовий 
лісгосп”,
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР,
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
голови ОТЕ

МРВ ГУ ДСНС,
ДП “Новомосковській лісгосп”, 
ДП “Новомосковський військовий 
лісгосп”,
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР,
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
голови ОТГ

Квітень

5 1. Про заходи щодо недопущення загибелі 
людей на водних об’єктах.

ГС з ГІВ з ПОО ЦЗ МОР; 
МРВ ГУ ДСНС,
ГС з 03, 
голови ОТГ

ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР;
МРВ ГУ ДСНС,
ГС з 03,
члени районної комісії ТЕБ і НС; 
голови ОТГ

Травень

2.Про стан пожежної безпеки у закладах, 
установах та організаціях з масовим 
перебуванням людей — дитячих садочках, 
школах, професійно-технічних і вищих 
навчальних закладах, гуртожитках, установах 
охорони здоров’я та соціального захисту, 
державних об’єктах критичної і транспортної 
інфраструктури

МРВ ГУ ДСНС ,
ГС з 03,
Відділ ЖКГ. І, Е,ЗД, Е та АГІР, 
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
голови ОТГ,

МРВ ГУ ДСНС ,
ГС з 03,
Відділ ЖКГ, 1, Е,ЗД, Е та АПР, 
ГС з Г1В з ПОО ЦЗ МОР; 
голови ОТГ,
члени районної комісії ТЕБ і НС

6 І.Про заходи щодо заборони спалювання в 
охоронних зонах енергооб’єктів стерні, 
післяжнивних залишків та інше.

МРВ ГУ ДСНС , 
голови ОТГ,
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР, 
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР;

МРВ ГУ ДСНС , 
голови ОТГ,
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР, 
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
члени районної комісії ТЕБ і НС

Червень
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№
3/п Питання Відповідальні за підготовку 

матеріалів
Доповідачі

та учасники обговорення

Місяць
розгляду
питання

2.Про стан накопичення матеріальних 
резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій

Фінансове управління РДА, 
сектор планування видатків бюджету 
та фінансового забезпечення,
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР, 
голови ОТГ,
МРВ ГУ ДСНС

Фінансове управління РДА, 
сектор планування видатків бюджету 
та фінансового забезпечення,
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР, 
голови ОТГ,
МРВ ГУ ДСНС
члени районної комісії ГЕБ і НС

З.Про стан забезпечення непрацюючого 
населення Дніпропетровської області 
засобами індивідуального захисту органів 
дихання відповідно до вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 
№ 1200

ГС з ГІВ з ПОО ЦЗ МОР; 
ГС з 03, 
голови ОТГ

ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР;
ГС з 03, 
голови ОТГ
члени районної комісії ТЕБ і НС

4.Про утримання власниками 
(балансоутримувачами) водопровідних мереж 
у справному і доступному для використання 
стані наявних мереж зовнішнього 
протипожежного водопостачання (пожежних 
гідрантів, градирен, водонапірних веж).

Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР, 
голови ОТГ,
МРВ ГУ ДСНС

Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР, 
голови ОТГ,
МРВ ГУ ДСНС
члени районної комісії ТЕБ і НС

5.Про стан виконання Плану комплектування 
Навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності 
Дніпропетровської області та Новомосковських 
курсів 3 категорії слухачами з функціонального 
навчання у сфері цивільного захисту 
за 6 місяців 2021 року

ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; ГС з ГІВ з ПОО ЦЗ МОР; 
голови ОТГ,
члени районної комісії ТЕБ і НС

7 1. Про заходи локалізації карантинного буряну 
амброзії полинолистої.

Новомосковське міськрайонне 
управління Головного управління 
Держпродспоживсл ужб и 
у Дніпропетровській області, 
Завідувач ВСП Новомосковського 
міськрайонного відділу лабораторних 
досліджень Державної установи 
“Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр Міністерства

Новомосковське міськрайонне 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби 
у Дніпропетровській області, 
Завідувач ВСП Новомосковського 
міськрайонного відділу лабораторних 
досліджень Державної установи 
“Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр Міністерства

Липень
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№
3/п Питання Відповідальні за підготовку 

матеріалів
Доповідачі

та учасники обговорення

Місяць
розгляду
питання

охорони здоров’я України” , 
Новомосковське міськрайонне 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби 
у Дніпропетровській області, 
Відділ ЖКГ, 1, Е,ЗД, Е та АПР, 
ГС зО З 
голови ОТГ

охорони здоров’я України” , 
Новомосковське міськрайонне 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби 
у Дніпропетровській області. 
Відділ ЖКГ, 1, Е,ЗД, Е та АПР, 
ГСзОЗ, 
голови ОТГ,
члени районної комісії ТЕБ і НС

8 І.Про стан підготовки місцевих органів 
виконавчої влади,органів місцевого 
самоврядування до дій в осінньо-зимовий 
період 2020/2021 року

Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР,
МРВГУДСНС,
відділ освіти РДА,
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
голови ОТГ

Відділ ЖКГ, 1, Е,ЗД, Е та АПР, 
МРВ ГУ ДСНС, 
відділ освіти РДА,
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
голови ОТГ,
члени районної комісії ТЕБ і НС

Серпень

2. Про затвердження Комплексного плану 
щодо запобігання виникненню ситуацій 
техногенного та природного характеру, 
пожежної безпеки в осінньо -  зимовий період 
2021/2022 року у Новомосковському районі.

Відділ ЖКГ. І. Е,ЗД, Е та АПР, 
МРВ ГУ ДСНС. 
віл піл освіти РДА.
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
голови ОТГ

Відділ ЖКГ. І. Е,ЗД, Е та АПР, 
МРВ ГУ ДСНС. 
відділ освіти РДА.
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
голови ОТГ
члени районної комісії ТЕБ і НС

9 1 .Про стан утримання захисних споруд 
цивільного захисту на території району

ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
голови ОТГ

ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
голови ОТГ члени районної комісії 
ТЕБ і НС

Вересень

2. Про стан виконання Плану комплектування 
Навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності 
Дніпропетровської області та 
Новомосковських курсів 3 категорії 
слухачами з функціонального навчання 
у сфері цивільного захисту за 9 місяців 2021 
року.

ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
голови ОТГ,
члени районної комісії ТЕБ і НС
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№
3/п Питання Відповідальні за підготовку 

матеріалів
Доповідачі

та учасники обговорення

Місяць
розгляду
питання

10 І.Щ одо стану захворюваності на грип 
та ГРВІ, проведення обмежувальних заходів 
по мінімізації захворюваності населення 
Дніпропетровської області в епідемічний 
сезон 2021/2022 років

ГС з 03,
завідувач ВСП Новомосковського 
міськрайонного відділу лабораторних 
досліджень Державної установи 
“Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров’я України” , 
керівникі медичних закладів, 
голови ОТІ’

ГС з 03,
завідувач ВСП Новомосковського 
міськрайонного відділу лабораторних 
досліджень Державної установи 
“Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров’я України” , 
керівникі медичних закладів, 
голови ОМС,
члени районної комісії ТЕБ і НС

Жовтень

11 І.Про стан пожежної безпеки у житлових 
висотних будівлях та будівлях підвищеної 
поверховості

МРВ ГУ ДСНС,
ГС з ПВ з 1100 ЦЗ МОР; 
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР, 
голови ОТЕ

МРВ ГУ ДСНС,
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР;
Відділ ЖКГ, І. Е,ЗД, Е та АПР, 
голови ОТГ
члени районної комісії ТЕБ і НС

Листопад

2.Про стан забезпечення оповіщення 
та інформування населення району про загрозу 
і виникнення надзвичайних ситуацій

МРВ ГУ ДСНС,
ГС з ПВ з ГІОО ЦЗ МОР; 
Новомосковський ВП ГУ НП, 
голови ОТГ

МРВ ГУ ДСНС,
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
Новомосковський ВП ГУ НГІ, 
голови ОТГ,
члени районної комісії ТЕБ і НС

12 1 .Затвердження “Паспорта ризику виникнення 
надзвичайних ситуацій у Новомосковському 
районі”

МРВ ГУ ДСНС,
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР;

МРВ ГУ ДСНС,
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
голови ОТГ,
члени районної комісії ТЕБ і НС

Грудень

2.3атвердження оновленого “Переліку 
потенційно небезпечних об’єктів 
у Новомосковському районі”

МРВ ГУ ДСНС,
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР;

3.Затвердження “Переліку місць для знищення 
вибухонебезпечних предметів на території 
Дніпропетровської області на 2021 рік”.

МРВ ГУ ДСНС,
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР;

4.Затвердження “Переліку хімічно небезпечних 
об’єктів та зведеного звіту про класифікацію 
адміністративно-територіальних одиниць 
у Новомосковському районі” станом 
на 01.01.2021 рік.

МРВ ГУ ДСНС,
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР;
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№
3/п Питання Відповідальні за підготовку 

матеріалів
Доповідачі

та учасники обговорення

Місяць
розгляду
питання

6. Про стан виконання Плану комплектування 
Навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності 
Дніпропетровської області та 
Новомосковських курсів 3 категорії 
слухачами з функціонального навчання 
у сфері цивільного захисту 
за 2021 рік.

ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
голови ОТГ,
члени районної комісії ТЕБ і НС

13 Контроль виконання рішень районної, 
регіональної та Державної комісій з питань 
ТЕБ і НС

МРВ ГУ ДСНС,
ГС з ГІВ з ПОО ЦЗ МОР; 
структурні підрозділи 
райдержадміністрації, 
голови ОТГ

МРВ ГУ ДСНС,
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР; 
структурні підрозділи 
райдержадміністрації, 
голови ОТГ.
члени районної комісії ТЕБ і НС

На
протязі
року

14 Розгляд звернень та прийняття рішень щодо 
виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету та матеріальних засобів 
з обласного матеріального резерву.

МРВ ГУ ДСНС,
ГС з ПВ з ГІОО ЦЗ МОР; 
голови ОТГ

МРВ ГУ ДСНС,
ГС з ПВ з ПОО ЦЗ МОР;
голови ОТГ члени районної комісії
ТЕБ і НС

У разі
необхідно
сті

Секретар Новомосковської районної комісії 
з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій -  
головний спеціаліст з питань взаємодії 
з правоохоронними органами, цивільного 
захисту, мобілізаційної та оборонної 
роботи рай держадміністрації Віталій ПРІМАК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Районна комісія з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
протокол від “ 2 0  ” січня 2021 року № З

ПЛАН
основних заходів Новомосковської райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району 

щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році
План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні 

надзвичайних ситуацій (далі -  НС), пов’язаних з пропуском льодоходу, повінню та паводками.
Основні завдання плану:
забезпечення готовності органів виконавчої влади району, місцевого самоврядування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій 

під час пропуску льодоходу, повені та паводків;
здійснення координації дій органів виконавчої влади району, місцевого самоврядування щодо запобігання НС, усунення причин, 

що спричиняють їх виникнення, та створення умов для успішного подолання наслідків НС;
забезпечення контролю за станом готовності ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Дніпропетровської області у Новомосковському районі до запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру.

№
з/п Заходи Відповідальні за виконання Термін

виконання
Заходи, що реалізуються на етапі підготовки

1. Розробити та затвердити в установленому порядку, на основі 
всебічного аналізу дій органів управління, сил і засобів під час 
пропуску льодоходу, повені та паводків на території області у період з 
2016 по 2020 роки детальні плани організаційних і практичних заходів 
стосовно підготовки та дій під час пропуску льодоходу, повені та 
паводків у 2021 році на на території Новомосковського району.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з 
правоохоронними органами, цивільного захисту, 
мобілізаційної та оборонної роботи райдержадміністрації 
(далі -  ГС з ПВ з ПОО МОР);
Керівники спеціалізованих служб цивільного захисту 
(далі -  керівники Сп.Сл.) ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту Дніпропетровської області 
у Новомосковському районі (далі -  ланка ТИ ЄДС ЦЗ), 
Голови об’єднаних територіальних громад (далі -  
керівники ОТГ) (за згодою);

до
22.02.2021

2. 3 урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів, 
відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних із паводком, пропуском льодоходу і повені.

Визначити об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, 
енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати 
шкідливого впливу природних явищ та розробити заходи щодо 
забезпечення їх сталого функціонування під час пропуску льодоходу, 
повені та паводків

ГС з ПВ з ПОО МОР; 
керівники ОТГ,
Відділ житлово- комунального господарства, 
містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, 
захисту довкілля, економічного та агропромислового 
розвитку райдержадміністрації (далі -  відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е 
та АПР);
Головний архітектор Новомосковського району; 
Керівники підприємств, установ та організацій 
не залежно від форми власності (далі -  керівники СГ)

до
22.02.2021



2
№
з/п Заходи Відповідальні за виконання Термін

виконання
О
2 ) . Уточнити розрахунки сил та засобів, що можуть бути задіяні для 

проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків 
льодоходу, повені та паводків

Новомосковський міськрайонний відділ ГУ ДСНС 
у Дніпропетровській області (далі -  МРВ ГУ ДСНС), 
Керівники ОТГ;
Керівники Сп.Сл.;
ГС з ГІВ з ПОО МОР;

до
22.02.2020

4. Уточнити плани та розрахунки сил для підриву можливих льодових 
заторів на річках області. Організувати оперативну взаємодію з питання 
проведення підривних робіт, з метою захисту мостів та гідротехнічних 
споруд від можливих заторних явищ.
Заключити договори (за необхідністю) між Службою автомобільних доріг 

у Дніпропетровській області та піротехнічними підрозділами Головного 
управління ДСНС України у Дніпропетровській області, військовими 
частинами на проведення підривних робіт з метою захисту мостів та 
гідротехнічних споруд від можливих заторних явищ

Керівники ОТГ;
Головне управління ДСНС України 
у Дніпропетровській області (далі -  ГУ ДСНС);
МРВ ГУ ДСНС;
Військові частини Черкаського військового гарнізону; 
Оперативне командування “Схід” ЗС України, які 
дислокуються на території району (далі -  в/ч),
ГС з ПВ з ПОО МОР;

до'
22.02.2020

5. Уточнити порядок взаємодії спеціалізованих служб ланки ТП ЄДС 
ІДЗ, їх органів управління з органами управління ТП ЄДС ЦЗ 
із визначенням відповідальних осіб, порядку і регламенту зв’язку, 
інформування, оповіщення у разі виникнення НС та виконання робіт з 
ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків.

ГС з ПВ з ПОО МОР;
МРВ ГУ ДСНС,
Керівники Сп.Сл.;
Керівники ОТГ;
Новомосковський відділ поліції Головного управління 
Національної поліції в Дніпропетровській області 
(далі -  ВП)

до
22.01.2020

6. Уточнити та затвердити порядок доведення попереджень і оповіщень 
до населення, працівників та керівників усіх рівнів про можливу загрозу 
паводка і повені та їх орієнтовані масштаби.

ГС з ПВ з ПОО МОР; 
Керівники Сп.Сл.; 
Керівники ОТГ;
МРВ ГУ ДСНС.

до 22.02.2020 
та у разі загрози 

та при
проходженні 

паводка, 
льодоходу 
та повені

7. Створити оперативні штаби та оперативні (мобільні) групи для 
безперебійного керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені 
та паводків, розробити регламент їх роботи, у тому числі цілодобового 
чергування відповідальних працівників.

ГС з ПВ з ПОО МОР; 
МРВ ГУ ДСНС, 
Керівники ОТГ;

у разі
виникненні

надзвичайної
ситуації

8. Уточнити місця можливого виникнення зажорів та заторних явищ 
на річках, перелік мостів та гідротехнічних споруд, що потребують 
захисту від можливих заторних явищ та скласти карти-схеми 
з нанесенням відповідної можливої обстановки.

Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР, спільно з керівниками 
ОТГ;
ГС з ПВ з ПОО МОР;
МРВ ГУ ДСНС;
Відділ водних ресурсів Фрунзенського міжрайонного 
управління водного господарства (далі-відділ ВР УВГ)

до
22.02.2020
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9. Привести в готовність спецавтотранспорт, плавзасоби, засоби 

та обладнання для здійснення гідрологічних спостережень 
на гідрологічних постах під час пропуску льодоходу, повені та паводків. 

Забезпечити надійний зв’язок з гідрологічними станціями та постами.

МРВ ГУ ДСНС; 
МПК-1; 
Керівники ОТГ

до 22.02.2020 
та на період 

проходження 
льодоходу, 

повені 
та паводків

10. Прийняти участь у проведені комплексної перевірки стану мостів 
та підмостових русел, автомобільних і залізничних мостів щодо їх 
спроможності до пропуску льодоходу та паводкових вод

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській 
області, структурні підрозділи “Дніпровська дирекція 
залізничних перевезень” регіональної філії 
“Придніпровська залізниця” АТ “Українська залізниця”

до
22.02.2020

11. Визначити балансоутримувачів безгосподарських гідротехнічних споруд 
та вжити заходів щодо їх готовності до пропуску паводкових вод.

Відділ ЖКГ, І, Е.ЗД, Е та АПР спільно з відділом ВР 
УВГ;
Керівники ОТГ

ДО
22.02.2020

12. Перевірити стан гідроспоруд, водосховищ, ставків, меліоративних систем 
та об’єктів, що знаходяться в зоні впливу шкідливої дії льодоходу, повені 
та паводків у межах адміністративних територій.

Вжити необхідних заходів для забезпечення їх готовності до паводку, 
пропуску льодоходу та повені.

Особливу увагу звернути на стан об’єктів забезпечення життєдіяльності 
населення і галузей економіки, у тому числі ліній зв’язку та електромереж, 
теплоцентралей, трубо і продуктопроводів. тощо.

Керівники ОТГ;
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР; 
комунальне підприємство “Райводоканал” 
Новомосковського району (далі -  КП “Райводоканал”); 
МРВ ГУ ДСНС,
Відділ ВР УВГ;
РІД телекомунікацій № 521 м. Новомосковськ 
Дніпропетровської філії ПАТ “Укртелеком” (далі -  РТЦ 
№521);
Новомосковський РЕМ ПАТ “ДТЕК Дніпрообленерго”

до
22.02.2020

13. Забезпечити безаварійну роботу і при необхідності, своєчасне 
спорожнення промислових накопичувані в згідно із затвердженими 
регламентами в межах чинного природоохоронного законодавства України.

В разі порушення чинного природоохоронного законодавства України 
відшкодувати збитки, заподіяні державі внаслідок порушення 
законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів.

КП “Райводоканал” спільно з відділом ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та 
АПР;
Керівники підприємств, установ, організацій, які мають 
у своєму користуванні накопичувані; 
відділ ВР УВГ;
Керівники ОТГ

до
22.02.2020

14. Вжити заходів щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів 
господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд 
і мереж, систем зливної каналізації, дренажних систем, природних 
та штучних дренажів для відведення талої та дощової води у населених 
пунктах в умовах можливої повені та паводку.

Керівники ОТГ;
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР; 
КП “Райводоканал”;
Ввідціл ВР УВГ

до
22.02.2020

15. Підготувати для попередження і ліквідації негативних наслідків повені 
та паводків інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації людей, 
мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення 
та освітлюванім, засоби забезпечення питною водою, створити резерв 
паливо-мастильних матеріалів.

МРВ ГУ ДСНС;
Керівники ОТГ;
Керівники Сп.Сл.;
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР спільно з КП 
“Райводоканал”

до
22.02.2020
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16. Провести обстеження наявних плавзасобів, які можуть знаходитись 
на підприємствах, установах, організаціях та у приватних підприємців 
незалежно від форм власності на адміністративних територіях органів 
місцевого самоврядування району, забезпечити їх готовність для залучення 
до дій в умовах льодоходу, повені та паводків.

Керівники ОТГ, 
МРВ ГУ ДСНС

до
22.02.2020

17. Уточнити (відкоригувати) плани евакуації та плани забезпечення населення 
(працівників), матеріальних та культурних цінностей у разі загрози 
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій у період проходження 
льодоходу, повені та паводків, з урахуванням заходів щодо забезпечення 
належного життєзабезпечення еваконаселення у місцях його тимчасового 
розміщення

Керівники ОТГ;
ГС з ПВ з ПОО МОР; 
Керівники Сп.Сл.; 
МРВ ГУ ДСНС;
ВП

ДО

22.02.2020

18. Визначити у складі місцевого і об’єктових матеріальних резервів, 
призначених для запобігання, ліквідації НС, необхідний аварійний запас 
паливо-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів 
освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту, тощо.

Забезпечити його завчасне та раціональне розміщення поблизу зон 
можливого затоплення.

ГС з ПВ з ПОО МОР; 
Керівники ОТГ; 
Керівники Сп.Сл.; 
МРВ ГУ ДСНС

до
22.02.2019

19. Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих засобів 
та реактивів для очищення, знезараження питної води, проведення 
посиленого відомчого лабораторного контролю і державного 
санітарного нагляду за якістю питної води в умовах проходження 
льодоходу, повені та паводків.

Відділ ЖКГ, 1, Е,ЗД, Е та АПР;
КП “Райводоканал”;
Керівники ОТГ;
Управління Держпродспоживслужби у Новомосковському 
районі ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській 
області (далі -  УД служби у Новомосковському районі); 
Ввідокремлений структурний підрозділ 
“Новомосковський міськрайонний відділ лабораторних 
досліджень Державної установи “Дніпропетровського 
обласного лабораторного центру Міністерства охорони 
здоров я України” (далі -  ВСП НМРВ ЛД ДУ ДОЛЦ МОЗ); 
Керівники Сп.Сл.

у період 
проходження 
льодоходу, 

повені та 
паводків

20. Забезпечити накопичення паливо-мастильних матеріалів у місцевому 
та об’єктових матеріальних резервів для завчасного вирішення питань 
підготовки та пропуску льодоходу, повені та п паводків.

ГС з ГІВ з ПОО МОР; 
Керівники ОТГ;
МРВ ГУ ДСНС

Д О

22.02.2020

Заходи, які реалізуються на етапі проходження льодоходу, повені і паводків
21. Не допускати в період пропуску льодоходу, повені та паводків відключення 

підрозділів Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, 
які здійснюють гідрометеорологічні спостереження, а також важливих 
водогосподарських об’єктів від засобів зв’язку та електропостачання.

Новомосковське відділення АТ “ДТЕК Дніпрообленерго”; 
РТЦ № 521;
Керівники ОТГ;
Метеостанція в смт. Губиниха;
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР;

у період 
проходження 
льодоходу, 

повені 
та паводків
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22. Забезпечити проведення регулярних спостережень за гідрологічним 

і льодовим режимом річок під час формування та проходження водопілля, 
своєчасне складання прогнозів і характеристик льодоходу, повені 
та паводків, їх уточнення та доведення до заінтересованих центральних 
та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Керівники ОТГ;
Метеостанція в смт. Губиниха; 
Відділ ВВР Фрунзенського МУВГ

у період 
формування і 
проходження 
льодоходу, 

повені 
та паводків

23. Забезпечити регулярну санітарну очистку прибережних смуг водних 
об’єктів.

Керівники ОТГ,
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР;

постійно

24. Забезпечити у межах ділянок відповідальності (адміністративних 
територій) вжиття заходів щодо: 

стійкого функціонування мостів;
розчищення підмостових отворів від накопичення льоду з метою 

попередження виникнення льодових заторів, залишків деревини 
та сміття у межах ділянок відповідальності після кожного паводка.

Керівники ОТГ,
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР;
Фінансове управління райдержадміністрацїї

постійно

25. Забезпечити своєчасну розчистку кюветів, придорожніх каналів, дренажних 
систем та малих потоків і річок з метою недопущення затримання талих вод 
у місцях розташування населених пунктів.

Керівники ОТГ,
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР спільно з фінансовим 
управлінням РДА;
Відділ ВВР Фрунзенськ ого МУВГ

постійно

26. Провести комплекс необхідних робіт, пов’язаних із забезпеченням захисту 
від затоплення місць зберігання хімічних засобів захисту рослин, пально- 
мастильних матеріалів, пунктів заправки пальним, сміттєзвалищ, потенційно 
небезпечних об’єктів

Керівники ОТГ ; 
Ссільгосппідприємства; 
Керівники СГ;
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР

у період 
формування і 
проходження 

паводка 
та повені

27. Встановити оптимальні режими роботи водогосподарських систем 
і комплексів з урахуванням екологічних вимог та санітарних норм 
і правил за участю представників природоохоронних, санітарно- 
епідеміологічних, рибоохоронних органів та інших зацікавлених державних 
установ і організацій.

Особливу увагу звернути на додержання режимів роботи 
Середньодніпровського, Дніпровського та Каховського водосховищ.

Керівники ОТГ ;
Сільгосппідприємства;
Керівники СГ (балансоутримувачі водогосподарських 
систем та споруд);
Відділ ВВР Фрунзенськ ого МУВГ ;
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР;
К П “Райводоканал”

у період 
формування і 
проходження 

паводка, 
льодоходу 
та повені

28. Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією на територіях 
підтоплених населених пунктів та після спаду води в них.

Забезпечити готовність для проведення досліджень об’єктів навколишнього 
середовища в районах підтоплення у випадку епідемускладнень.

УДС служби у Новомосковському районі;
ВСП НМРВ ЛД ДУ ДОЛЦ МОЗ;
Керівники ОТГ,
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР;
Сільгосппідприємства;
Керівники СГ (балансоутримувачі водогосподарських 
систем та споруд);
Відділ ВВР Фрунзенськ ого МУВГ,

під час 
підтоплення

29. Проводити моніторинг інфекційної захворюваності населення та якості 
питної води у зонах, постраждалих від повені та паводку.

Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР;
КП “Райводоканал”;
УДС служби у Новомосковському районі; 
ВСП НМРВ ЛД ДУ ДОЛЦ МОЗ

під час 
підтоплення
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ЗО. Враховуючи досвід минулих років, з метою організації об’їзду 

можливих місць підтоплення (затоплення) забезпечити наявність 
необхідної кількості комплектів огороджень, дорожніх знаків 3.21 “В’їзд 
заборонено”, 5.56 “Схема об’їзду” та 5.57.1-3 “Напрямок об’їзду .. .”

Керівники ОТГ;
Сільгосппідприємства;
Керівники СГ (балансоутримувачі водогосподарських 
систем та споруд);
Відділ ЖКГ, І, Е,ЗД, Е та АПР;

у випадку 
загрози 

виникнення 
НС або 

виникнення 
НС

31. Забезпечити своєчасне інформування ГС з ПВ з ПОО МОР та МРУ 
ГУ ДСНС про загрозу виникнення НС під час весняного водопілля.

Керівники ОТГ;
Відділ ВВР Фрунзенського МУВГ; 
Метеостанція в смт. Губиниха

на період 
проходження 
льодоходу, 

повені 
та паводків

32. Провести перевірки стану готовності органів місцевого самоврядування 
району, підприємств, установ та організацій до дій за призначенням під час 
пропуску льодоходу, повені та паводків у 2020 році.

Надати методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади, органам 
місцевого самоврядування з питань підготовки до проходження паводку, 
льодоходу та повені, діям під час заірози або виникнення НС

МРВ ГУ ДСНС лютий -  
березень 

2021 року 
(за окремим 

графіком)

о
2 )  А . Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації, веб-сайтах, 

у консультаційних пунктах та кутках цивільного захисту ОМС, місцях 
масового перебування людей питання про розвиток та хід пропуску 
льодоходу, наводка і повені, правила поведінки населення в цих умовах 
та заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення 
і об’єктів господарювання.

Керівники ОТГ; 
Керівники Сп.Сл.;
ГС з ПВ з ПОО МОР; 
МРВ ГУ ДСНС

на період 
проходження 

льодоходу, 
повені та 
паводків

Є
______

і

Своєчасно інформувати ГС з ПВ з ПОО МОР про виконання заходів, 
передбачених цим Планом, та готовності до дій під час загрози 
або виникнення НС, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені 
та паводків.

Керівники ОТГ;
Керівники Сп.Сл.;
Керівники СГ відповідальні за виконання вимог Плану

згідно
визначених

термінів

Головний спеціаліст з питань взаємодії 
з правоохоронними органами, цивільного 
захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 
райдержадміністрації Віталій ПРІМАК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Районна комісія з питань ТЕБ і НС 
від “Іб)” січня 2021 року протокол №. З

СХЕМА
дій (взаємодії) органів управління ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Дніпропетровської області у Новомосковському районі у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (подій)
при проходженні льодоходу, гіаводку та повені

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними 
органами, цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної 
роботи райдержадміністрації


