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З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Протокол № 45 
позачергового засідання

м. Новомосковськ “ 14” вересня 2020 року

Головував: голова Новомосковської райдержадміністрації -голова районної комісії 
з питань ТЄБ і НС Вишневський М.В.

Присутні: члени районної комісії (за списком).
Запрошені: за окремим списком (за списком).

I. Про виконання заходів з ліквідації африканської чуми свиней
в епізоотичному вогнищі (інфікованому об’єкті) -  поле в 7 км
від с. Піщанки Піщанської сільської об’єднаної територіальної громади 
та 3,8 км від с. Дороге Синельниківського району та оголошення даного 
об’єкту благополучним щодо африканської чуми свиней.

II. Про затвердження Комплексного плану заходів щодо запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій, пожежної безпеки в осінньо-зимовий 
період 2020/21 року у Новомосковському районі.

І. Про виконання заходів з ліквідації африканської чуми свиней 
в епізоотичному вогнищі (інфікованому об’єкті) -  поле в 7 км
від с. Піщанки Піщанської сільської об’єднаної територіальної громади 
та 3,8 км від с. Дороге Синельниківського району та оголошення даного 
об’єкту благополучним щодо африканської чуми свиней.

СЛУХАЛИ: Про виконання заходів з ліквідації африканської чуми 
свиней в епізоотичному вогнищі (інфікованому об’єкті) -  поле в 7 км 
від с. Піщанки Піщанської сільської об’єднаної територіальної громади 
та 3,8 км від с. Дороге Синельниківського району та оголошення даного об’єкту 
благополучним щодо африканської чуми свиней.

Виступили:
сільський голова Піщанської ОТГ Лисичкін Д.А.;
поліцейський офіцер громади Денисенко А.О.;
виконуючого обов’язки голови Українського товариства мисливців 

та рибалок в Новомосковському районі Серченко А.Є.;
директора ДП “Новомосковський лісгосп” Смільський С.О.;
начальник Новомосковської районної державної лікарні ветеринарної 

медицини Климов С.А.
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В зв’язку зі стабілізацією епізоотичної ситуації щодо АЧС на карантинній 
території та навколишніх мисливських угіддях, протягом 40 днів з дня 
реєстрації випадку африканської чуми свиней, на території Піщанської 
сільської об’єднаної територіальної громади, не зареєстровано нових випадків 
АЧС.

Заходи щодо ліквідації африканської чуми свиней на інфікованій ділянці, 
виконані в повному обсязі.

ВИРІШИЛИ:
1. ГОЛОВІ ПІЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
ПІЩАНСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО 
ОКРУГУ,
ОСИПЧУКУ В.В.,
МЕРЖЕВУ П.Ф.,
РАДІЛЬЧУКУ Д.В.,
РОМЕНСЬКІЙ Т.А.,
КЛИМОВУ С.А.

Оголосити територію зареєстрованого епізоотичного вогнища -  
поле в 7 км від с. Піщанки Піщанської сільської об’єднаної територіальної 
громади та 3,8 км від с. Дороге Синельниківського району благополучною 
щодо африканської чуми свиней.

Термін: з 14 вересня 2020 року

2. ГОЛОВІ ПІЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
ПІЩАНСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

Забезпечити створення необхідного запасу коштів і матеріалів на випадок 
виникнення АЧС на території Піщанської сільської ОТГ.

Термін: постійно

3. Координацію дій щодо виконання протокольних рішень покласти
на виконуючого обов’язки начальника Новомосковського міськрайонного 
управління Головного управління Держпродспоживслужби
в Дніпропетровській області Радільчука Д.В., контроль за виконанням 
протокольного рішення покласти на начальника цивільного захисту Піщанської 
сільської ради Сівкова А. П

II. Про затвердження Комплексного плану заходів щодо запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій, пожежної безпеки в осінньо-зимовий 
період 2020/21 року у Новомосковському районі.
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Виступив з доповіддю головний спеціаліст з питань взаємодії 

з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної 
роботи райдержадміністрації.

За результатом доповіді, з урахуванням обговорення та з метою 
своєчасного відпрацювання організаційних та плануючих документів, комісія 
вирішила:

Затвердити Комплексний план заходів щодо запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій, пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 
2020/2021 року у Новомосковському районі.

Голова районної комісії
з питань ТЕБ і НС ихайло ВИШНЕВСЬКИЙ

Виконуючий обов’язки секретаря 
районної комісії з питань ТЕБ і НС Віталій ПРІМАК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Новомосковська районна комісія з питань 
техногенно-екологічної безпеки 
і надзвичайних ситуацій 
рішення від “___” _________2020 року,

протокол № ___

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пожежної безпеки 

в осінньо-зимовий період 2020/21 року у Новомосковському районі

Комплексний план розроблено з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пожежної безпеки під час експлуатації в осінньо- 
зимовий період 2020/21 року важливих об’єктів інфраструктури населених пунктів Новомосковського району, що забезпечують життєдіяльність 
населення у безперервному -  безпечному режимі, з урахуванням аналізу дій органів управління і сил ланки територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області у Новомосковському районі (далі - ланка ТП ЄДС ЦЗ) під час надзвичайних 
ситуацій, що мали місце в минулі осінньо-зимові періоди.

Основні завдання Комплексного плану:
координація дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій і пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2020/21 року;
готовність до оперативного реагування органів управління, державних та комунальних аварійно-рятувальних служб на надзвичайні ситуації 

та події на об’єктах інфраструктури в населених пунктів району, об’єктів життєзабезпечення.

№
з/п

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання

1 Скласти та затвердити в установленому порядку Комплексні плани (Плани) 
заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2020/21 року

Перещепинська міська, Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані 
територіальні громади, сільські та селищні голови разом 
з підприємствами, установами та організаціями, спеціалізовані служби 
цивільної захисту району

до 10.10.2020
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№
з/п Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання

2 3 урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів 
відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних з погіршенням п о р о д н и х  умов (сильні морози, 
снігопади, снігові замети, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, 
повені, що спричинені інтенсивними опадами, у тому числі внаслідок 
танення снігу) з урахуванням бази даних щодо багаторічних спостережень 
та кліматичних екстремумів, з визначенням об’єктів життєзабезпечення 
населення, транспорту, енергетики та інших об’єктів господарства, які 
можуть зазнати негативного впливу погодних умов

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, 
цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 
райдержадміністрації, Новомосковський міськрайонний відділ ГУ ДСНС 
України у Дніпропетровській області, відділ житлово-комунального 
господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, 
захисту довкілля, економічного та агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, головний 
спеціаліст з питань молоді, спорту і охорони здоров’я райдержадміністрації, 
Губиниська метеостанція, КП “Райводоконал” Новомосковського району, 
спеціалізовані служби цивільної захисту ланки ТП ЄДС ЦЗ, Перещепинська 
міська. Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані територіальні 
громади, сільські та селищні голови разом з підприємствами, установами та 
організаціями, спеціалізовані служби цивільної захисту району

до 30.10.2020

3 Уточнити:
план реагування органів управління і сил ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
Дніпропетровської області у Новомосковському районі на 
метеорологічні надзвичайні ситуацій місцевого рівня;

плани реагування Перещепинської міської, селищної та сільських 
рад разом з підприємствами, установами та організаціями складової 
частини ланки ТП ЄДС ЦЗ Дніпропетровської області у 
Новомосковському районі;

порядок взаємодії з органами управління та службами, які 
залучаються до ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій 
на території району;
порядок і регламент зв’язку, інформування та оповіщення у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, 
цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 
райдержадміністрації, Новомосковський міськрайонний відділ ГУ ДСНС 
України у Дніпропетровській області, Новомосковський відділ поліції ГУ 
НП України в Дніпропетровській області, відділ житлово-комунального 
господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, 
захисту довкілля, економічного та агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, головний 
спеціаліст з питань молоді, спорту і охорони здоров’я райдержадміністрації, 
Губиниська метеостанція, КП “Райводоконал” Новомосковського району, 
спеціалізовані служби цивільної захисту ланки ТП ЄДС ЦЗ, Перещепинська 
міська, Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані територіальні 
громади, сільські та селищні голови разом з підприємствами, установами та 
організаціями

до 30.10.2020

4 Відпрацювати:
розрахунок сил та засобів усіх рівнів, які заплановано залучати до 

ліквідації наслідків можливих снігових заметів, розчистки автошляхів, 
вуличних доріг;

порядок взаємодії з органами управління та службами, які можуть 
бути залучені до ліквідації можливих надзвичайних ситуацій або 
ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій на території 
району;
порядок і регламент зв’язку, інформування та оповіщення у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних зі складними 
погодними умовами

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, 
цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 
райдержадміністрації, Новомосковський міськрайонний відділ ГУ ДСНС 
України у Дніпропетровській області, Новомосковський відділ поліції ГУ 
НП України в Дніпропетровській області, відділ житлово-комунального 
господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, 
захисту довкілля, економічного та агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, спеціалізовані служби цивільної захисту району

до 30.10.2020
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№
з/п Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання
5 Уточнити алгоритм дій на випадок обмеження або закриття руху транспорту 

на автомобільних дорогах загального користування
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури, енергетики, захисту довкілля, економічного та 
агропромислового розвитку райдержадміністрації, Новомосковський відділ 
поліції ГУ НП України в Дніпропетровській області, головний спеціаліст з 
питань взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, 
мобілізаційної та оборонної роботи райдержадміністрації,

до 30.10.2020

6 Створити оперативні штаби, оперативні групи з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, розробити регламент їх роботи, у разі необхідності 
організувати цілодобове чергування відповідальних працівників

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, 
цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 
райдержадміністрації, Новомосковський міськрайонний відділ ГУ ДСНС 
України у Дніпропетровській області, Новомосковський відділ поліції ГУ 
НП України в Дніпропетровській області, Перещепинська міська. Черкаська 
селищна, та Піщанська сільська об’єднані територіальні громади, сільські та 
селищні голови разом з підприємствами, установами та організаціями, 
спеціалізовані служби цивільної захисту ланки ТИ СДС ЦЗ

при виникненні або 
загрозі виникнення 

надзвичайних 
ситуацій

7 За необхідністю укласти угоди з відповідними суб’єктами господарювання, 
незалежно від форм власності га відомчої підпорядкованості, військовими 
частинами, воєнізованими гірничо-рятувальними, аварійно-рятувальними 
загонами та підрозділами Головного управління ДСНС України у 
Дніпропетровській області на залучення сил і засобів та всебічного 
забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при 
загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій
Забезпечити позачергову заправку автотехніки аварійно-відновлювальних 
формувань (бригад) пальним на АЗС у період проведення відновлювальних 
робіт

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури, енергетики, захисту довкілля, економічного та 
агропромислового розвитку райдержадміністрації, Перещепинська міська, 
Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані територіальні громади, 
сільські та селищні голови

постійно, протягом 
осінньо-зимового 

періоду 2020/21 року

8 Забезпечити стале функціонування стоянок та місць відстою 
вантажного транспорту (на 50 — 100 автомобілів), розташованих 
уздовж автомобільних доріг загального користування на під’їздах до 
районного центру, інших населених пунктів району та організацію 
безпеки дорожнього руху на під’їздах до них у період несприятливих 
погодних умов

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури, енергетики, захисту довкілля, економічного та 
агропромислового розвитку райдержадміністрації, Новомосковський відділ 
поліції ГУ НП України в Дніпропетровській області, Перещепинська міська, 
Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані територіальні громади, 
сільські та селищні голови

постійно, протягом 
осінньо-зимового 

періоду 2020/21 року

9 Забезпечити районний матеріальний резерв необхідною кількістю 
паливно-мастильних, інших матеріалів для проведення аварійно- 
відновлювальних робіт

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

постійно, протягом 
осінньо-зимового 

періоду 2020/21 року
10 Визначити суб’єкти господарювання, служби, які повинні мати 

(створити) резерв паливно-мастильних матеріалів на випадок 
виникнення можливих надзвичайних ситуацій для проведення 
рятувальних та інших невідкладних робіт

Перещепинська міська. Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані 
територіальні громади, сільські та селищні голови, відділ житлово- 
комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, 
енергетики, захисту довкілля, економічного та агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань молоді, спорту і 
охорони здоров’я райдержадміністрації

до 30.10.2020



4
№
з/п Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання
11 Організувати оперативне залучення пересувних автономних джерел 

електропостачання підприємств, установ та організацій незалежно від 
форм власності (дизель-генератори, відомчі електростанції) у випадку 
аварійного відключення електропостачання найбільш уразливих 
категорій споживачів (лікарні, дитячі садки, школи, інтернати, 
хлібопекарні тощо)

Перещепинська міська, Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані 
територіальні громади, сільські та селищні голови разом з підприємствами, 
установами та організаціями, спеціалізовані служби цивільної захисту ланки 
ТП ЄДС ЦЗ

у разі необхідності 
протягом осінньо- 
зимового періоду 

2020/21 року

12 Вжити заходів щодо забезпечення лікувальних закладів, що мають 
хірургічні та реанімаційні відділення резервними (автономними) джерелами 
електроживлення

Головний спеціаліст з питань молоді, спорту і охорони здоров’я 
райдержадміністрації, Перещепинська міська, Черкаська селищна, та Піщанська 
сільська об’єднані територіальні громади, сільські та селищні голови

згідно плану 
забезпечення

13 Забезпечити готовність до розгортання стаціонарних і пересувних пунктів 
обігріву у разі різкого погіршенням погодних умов та зниження 
температури повітря, визначити місця їх розташування

Перещепинська міська, Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані 
територіальні громади, сільські та селищні голови разом з підприємствами, 
установами та організаціями, спеціалізовані служби цивільної захисту ланки 
ТП ЄДС ЦЗ

до ЗО. 10.2020

14 Забезпечити готовність пунктів життєзабезпечення та польових кухонь для 
особового складу, який передбачається залучити до проведення аварійно- 
рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт

Новомосковський міськрайонний відділ ГУ ДСНС України у 
Дніпропетровській області, Перещепинська міська, Черкаська селищна, та 
Піщанська сільська об’єднані територіальні громади, сільські та селищні голови

до ЗО. 10.2020

15 Передбачити забезпечення підрозділу місцевої пожежної охорони 
(МПК-1) рятувальними пристроями та обладнанням, засобами 
пожежогасіння та паливно- мастильними матеріалами у повному обсязі

Новомосковська районна рада, керівник МПК-1, Головний спеціаліст з 
питань взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, 
мобілізаційної та оборонної роботи райдержадміністрації

до 30.10.2020

16 Вжити заходів щодо:
впровадження вимог пожежної безпеки для захисту будинків (будівель) 
та об’єктів з масовим перебуванням людей;
приведення у працездатний стан систем протипожежного захисту 
у будинках підвищеної поверховості

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури, енергетики, захисту довкілля, економічного та 
агропромислового розвитку райдержадміністрації, головний спеціаліст з 
питань молоді, спорту і охорони здоров’я райдержадміністрації, відділ 
освіти райдержадміністрації, відділ культури, туризму, національностей та 
релігій райдержадміністрації, Перещепинська міська, Черкаська селищна, та 
Піщанська сільська об’єднані територіальні громади, сільські та селищні голови

до 30.10.2020

17 Вжити заходів щодо недопущення порушень вимог правил пожежної та 
техногенної безпеки на об’єктах соціального значення (освіти, охорони 
здоров’я, культури тощо)

Відділ освіти райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань молоді, 
спорту і охорони здоров’я райдержадміністрації, відділ культури, туризму, 
національностей та релігій райдержадміністрації, Перещепинська міська, 
Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані територіальні громади, 
сільські та селищні голови

до ЗО. 10.2020

18 Провести спільні перевірки стану зовнішнього протипожежного 
водопостачання, пожежних гідрантів для виявлення несправностей та їх 
усунення

Новомосковський міськрайонний відділ ГУ ДСНС України у 
Дніпропетровській області,, відділ житлово-комунального господарства, 
містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, захисту 
довкілля, економічного та агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, Перещепинська міська, Черкаська селищна, та Піщанська 
сільська об’єднані територіальні громади, сільські та селищні голови разом з 
підприємствами, установами та організаціями

до 30.10.2020
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з/п Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання

19 Розглянути на комісіях з питань ТЕБ і НС питання стану підготовки об’єктів 
життєзабезпечення до осінньо-зимового періоду 2020/21 року для 
вирішення проблемних питань

Районна комісія з питань ТЕБ і РІС, сектор взаємодії з правоохоронними 
органами, цивільного захисту та оборонної роботи райдержадміністрації, 
Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, 
цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 
рай держадм і ністрації

за окремим планом

20 Здійснювати постійний моніторинг розвитку несприятливих погодних умов 
і своєчасний обмін інформацією на всіх рівнях державного управління та 
місцевого самоврядування для своєчасного оперативного реагування на 
надзвичайні ситуації

Новомосковський міськрайонний відділ ГУ ДСНС України у 
Дніпропетровській області, Губиниська метеостанція, Перещепинська 
міська, селищні та сільські ради разом з підприємствами, установами та 
організаціями сектор взаємодії з правоохоронними органами, цивільного 
захисту, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації, 
Перещепинська міська, Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані 
територіальні громади, сільські та селищні голови

протягом осінньо- 
зимового періоду 

2020/21 року

21 Забезпечити:
подання до органів влади, галузей народного господарства, населення, 
згідно затверджених планів передачі гідрометеорологічної інформації, 
прогнозів погоди та попереджень про небезпечні та стихійні 
гідрометеорологічні явища;
інформування про гідрометеорологічні умови під час проведення 
рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій.

Губиниська метеостанція прогнози -  щоденно, 
попередження -  

одразу після 
складання

22 Забезпечити утримання в постійній готовності до дій в умовах зимового 
періоду дорожньої і спеціальної інженерної техніки, техніки для 
розчищення снігу, засобів для доставки важкої техніки, дизель-генераторів, 
відомчих електростанцій, обладнання та інвентарю.
У разі необхідності забезпечити чергування спеціалізованої техніки для 
буксирування великогабаритного транспорту в визначених, найбільш 
небезпечних місцях

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури, енергетики, захисту довкілля, економічного та 
агропромислового розвитку райдержадміністрації, Новомосковський 
міськрайонний відділ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, 
військові частини Черкаського військового гарнізону, Перещепинська міська, 
Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані територіальні громади, 
сільські та селищні голови разом з підприємствами, установами та 
організаціями

протягом осінньо- 
зимового періоду 

2020/21 року

23 Забезпечити контроль за технічним станом дорожньої і спеціальної техніки, 
яку планується залучати до проведення робіт у осінньо-зимовий період 
2020/2021 року

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури, енергетики, захисту довкілля, економічного та 
агропромислового розвитку райдержадміністрації, автопідприємства району, 
Новомосковський відділ поліції Г'У НП України в Дніпропетровській 
області, Перещепинська міська, Черкаська селищна, та Піщанська сільська 
об’єднані територіальні громади, сільські та селищні голови разом з 
підприємствами, установами та організаціями

протягом осінньо- 
зимового періоду 

20209/21 року

24 Забезпечити погодження, в межах чинного законодавства, заявок на переве
зення надгабаритних вантажів та їх супроводження в місця проведення 
аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах електро-, тепло- енергетики, 
функціонування яких порушене внаслідок надзвичайних ситуацій

Новомосковський відділ поліції ГУ НП України в Дніпропетровській 
області, Перещепинська міська, Черкаська селищна, та Піщанська сільська 
об’єднані територіальні громади, сільські та селищні голови разом з 
підприємствами, установами та організаціями

постійно, протягом 
осінньо-зимового 

періоду 2020/21 року
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25 Забезпечити оперативне вирішення питань з власниками (користувачами) 
земельних ділянок щодо доступу аварійно-відновлювальних бригад 
енергопідприємств до конструкцій та устаткування пошкоджених 
повітряних ЛЕП, які розташовані на території садових товариств, дачних 
ділянок, у лісових масивах (у тому числі погодження мінімально необхідної 
вирубки дерев для забезпечення проїзду, розгортання та роботи ремонтної 
техніки), на землях сільськогосподарського призначення, насамперед з 
озимими та багаторічними культурами (з урахуванням нормативно 
обгрунтованих розмірів відшкодування збитків за псування насаджень під 
час виконання аварійно-відновлювальних робіт)

Перещепинська міська. Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані 
територіальні громади, сільські та селищні голови, ДП “Новомосковський 
лісгосп”, ДП “Новомосковський військовий лісгосп”, Новомосковський 
РЕМ ПАТ “ДТЕК Дніпрообленерго”, Гвардійське РЕМ ПрАТ 
“Підприємство з експлуатації електричних мереж “Центральна енергетична 
компанія”, Новомосковське відділення ПАТ “Дніпропетровськгаз”, 
Дніпропетровська гарнізонна організація “Товариство військових мисливців 
та рибалок Збройних Сил України”

постійно, протягом 
осінньо-зимового 

періоду 
2020/21 року

26 Забезпечити оперативне прокладання шляхів (супроводження важкою 
інженерно-дорожньою технікою) для висування автомобільної та 
спеціальної техніки підприємств в місця проведення аварійно- 
відновлювальних робіт на об’єктах електро-, тепло- енергетики, 
функціонування яких порушене внаслідок надзвичайних ситуацій

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури, енергетики, захисту довкілля, економічного та 
агропромислового розвитку райдержадміністрації, Новомосковський відділ 
поліції ГУ НП України в Дніпропетровській області, Новомосковський 
міськрайонний відділ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, 
військові частини Черкаського військового гарнізону, Перещепинська міська. 
Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані територіальні громади, 
сільські та селищні голови разом з підприємствами, установами та 
організаціями

постійно, протягом 
осінньо-зимового 

періоду 
2020/21 року

27 Організувати, у разі необхідності, заходи із забезпечення безпеки 
дорожнього руху на аварійно небезпечних ділянках автомобільних шляхів 
під час погіршення погодних умов

Новомосковський відділ поліції ГУ НП України в Дніпропетровській 
області, Новомосковський міськрайонний відділ ГУ ДСНС України у 
Дніпропетровській області, військові частини Черкаського військового 
гарнізону, Перещепинська міська, Черкаська селищна, та Піщанська сільська 
об’єднані територіальні громади, сільські та селищні голови разом з 
підприємствами, установами та організаціями

протягом осінньо- 
зимового періоду 

2020/210 року

28 Здійснювати моніторинг мікроклімату на об’єктах з постійним 
перебуванням людей (навчальні, лікувальні, інтернатні заклади); 
розглядати за поданням відповідних відомств можливість обмеження їх 
подальшої роботи у випадках недотримання температурного режиму у 
вказаних об’єктах до нормалізації показників мікроклімату.

Перещепинська міська, Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані 
територіальні громади, сільські та селищні голови разом з підприємствами, 
установами та організаціями, головний спеціаліст з питань молоді, спорту і 
охорони здоров’я райдержадміністрації, відділ культури, туризму, 
національностей та релігій райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я 
району, управлення соціального захисту населення райдержадміністрації, 
управління Держпродспоживслужби у Новомосковському районі 
Дніпропетровської області

протягом осінньо- 
зимового періоду 

2020/21 року

29 Забезпечити першочергове надання телекомунікаційних послуг членам 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій Новомосковського району та штабу з ліквідації надзвичайних 
ситуацій

Спеціалізована служба цивільного захисту зв’язку і оповіщення ланки 
ТП ЄДС ЦЗ разом з цехом районного центру телекомунікацій № 521 
м. Новомосковськ Дніпропетровської філії ПАТ “Укртелеком”

при загрозі або виник
ненні НС протягом 
осінньо-зимового 

періоду 2020/21 року
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№
з/п

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання

ЗО Вжити організаційні та практичні заходи щодо забезпечення 
протипожежного захисту, дотримання санітарних вимог та надання 
медичної допомоги, охорони публічного порядку та безпеки дорожнього 
руху у місцях проведення Новорічних і Різдвяних та інших 
загальнодержавних свят, а також масового відпочинку громадян

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, 
цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 
райдержадміністрації, Новомосковський міськрайонний відділ ГУ ДСНС 
України у Дніпропетровській області, Новомосковський відділ поліції ГУ 
НП України в Дніпропетровській області, головний спеціаліст з питань 
молоді, спорту і охорони здоров’я райдержадміністрації, управління 
Держпродспоживслужби у Новомосковському районі Дніпропетровської 
області, відділ культури, туризму, національностей та релігій 
райдержадміністрації, Перещепинська міська, Черкаська селищна, та Піщанська 
сільська об’єднані територіальні громади, сільські та селищні голови

під час святкування 
Новорічних та 
різдвяних свят 
2020/21 року

31 Забезпечити контроль та вжити заходів щодо сталої роботи в осінньо- 
зимовий період 2020/21 року підприємств паливно-енергетичного 
комплексу, житлово-комунального господарства області та забезпечити їх 
технічну готовність до роботи в умовах опалювального сезону

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури, енергетики, захисту довкілля, економічного та 
агропромислового розвитку райдержадміністрації, Новомосковський РЕМ 
ПАТ “ДТЕК Дніпрообленерго”, Гвардійське РЕМ ПрАТ “Підприємство з 
експлуотації електричних мереж “Центральна енергетична компанія”, 
Новомосковське відділення ПАТ “Дніпропетровськгаз”, КП “Райводоконал” 
Новомосковського району, відділення виконавчої дирекції фонду 
соціального страхування населення від несчасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України в м. Новомосковськ 
Дніпропетровської області, Перещепинська міська, Черкаська селищна, та 
Піщанська сільська об’єднані територіальні громади, сільські та селищні голови 
разом з підприємствами, установами та організаціями

постійно, протягом 
осінньо-зимового 

періоду 
2020/21 року

32 Провести перевірку стану підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 
об’єктів життєзабезпечення населення, об’єднаних диспетчерських та 
аварійно-ремонтних служб житлово-експлуатаційних організацій (ОСББ) та 
аварійно-диспетчерських служб спеціалізованих підприємств газового 
господарства

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури, енергетики, захисту довкілля, економічного та 
агропромислового розвитку райдержадміністрації, Новомосковське 
відділення ПАТ “Дніпропетровськгаз”, Перещепинська міська, Черкаська 
селищна, та Піщанська сільська об’єднані територіальні громади, сільські та 
селищні голови разом з підприємствами, установами та організаціями

до ЗО. 10.2020

-■» о Проаналізувати можливість створення додаткових резервних аварійних 
бригад, які можуть залучатися до робіт у разі зупинки обладнання об’єктів 
систем газопостачання

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури, енергетики, захисту довкілля, економічного та 
агропромислового розвитку райдержадміністрації, Новомосковське 
відділення ПАТ “Дніпропетровськгаз”, Перещепинська міська, Черкаська 
селищна, та Піщанська сільська об’єднані територіальні громади, сільські та 
селищні голови разом з підприємствами, установами та організаціями

до 30.10.2020

34 Вжити заходів щодо упередження встановлення несертифікованого 
вибухонебезпечного обладнання на об’єктах газопостачання на території 
області

Новомосковський міськрайонний відділ ГУ ДСНС України у 
Дніпропетровській області, Новомосковське відділення ПАТ 
“Дніпропетровськгаз”, відділ житлово-комунального господарства, 
містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, захисту 
довкілля, економічного та агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, Перещепинська міська. Черкаська селищна, та Піщанська 
сільська об’єднані територіальні громади, сільські та селищні голови разом з 
підприємствами, установами та організаціями

постійно, протягом 
осінньо-зимового 

періоду 2020/21 року
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35 Організувати проведення профілактичної інформаційно-роз’ясню-вальної 

роботи серед населення, у тому числі через засоби масової інформації та 
Інтернет видання, щодо правил безпечної поведінки під час можливих 
надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду

Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної 
інформації райдержадміністрації. головний спеціаліст з питань взаємодії з 
правоохоронними органами, цивільного захисту, мобілізаційної та 
оборонної роботи райдержадміністрації, Новомосковський міськрайонний 
відділ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, Перещепинська 
міська, Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані територіальні 
громади, сільські та селищні голови разом з підприємствами, установами та 
організаціями

постійно, протягом 
осінньо-зимового 

періоду 2020/21 року

36 Забезпечити проведення в дошкільних, загальноосвітніх та професійно- 
технічних навчальних закладах навчання дітей основам безпечної 
життєдіяльності.
Підготувати інформації (пам’ятки) для дітей щодо основ безпечної 
життєдіяльності у зимовий період

Відділ освіти райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань молоді, 
спорту і охорони здоров'я райдержадміністрації, відділ культури, туризму, 
національностей та релігій райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я 
району, головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до 
публічної інформації райдержадміністрації, Новомосковський 
міськрайонний відділ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, 
Перещепинська міська, Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані 
територіальні громади, сільські та селищні голови разом з підприємствами, 
установами та організаціями, головний спеціаліст з питань взаємодії з 
правоохоронними органами, цивільного захисту, мобілізаційної та 
оборонної роботи райдержадміністрації,

постійно, протягом 
осінньо-зимового 

періоду 2020/21 року

37
У кожному професійно-технічному, загальноосвітньому та дошкільному 
навчальних закладах оновити куточки з пожежної та техногенної безпеки на 
тематику щодо дотримання правил безпеки під час осінньо-зимового 
періоду, а також, стосовно попередження загибелі та травмування дітей та 
підлітків

Відділ освіти райдержадміністрації, Новомосковський міськрайонний відділ 
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, Перещепинська міська, 
Черкаська селищна, та Піщанська сільська об’єднані територіальні громади, 
сільські та селищні голови

до 30.10.2020

Підготувати “Звернення до батьків” з питань безпечної життєдіяльності 
дітей

Відділ освіти райдержадміністрації, Новомосковський міськрайонний відділ 
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській област

до 30.10.2020

Інформувати Новомосковську районну комісію з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про виконання заходів, 
передбачених цим Планом, та готовності до дій під час загрози або 
виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із ускладненням 
погодних умов

Відповідальні за виконання вимог Плану: Перещепинська міська 
Черкаська селищна та Піщанська сільська об’єднані територіальні громади, 
сільські та селищні голови, відповідальні структурні підрозділи 
райдержадміністрації за виконання вимог цього Плану

згідно термінів, 
визначених у Плані

Примітка: 1. При виконанні заходів зазначеного Плану дотримуватися протиепідемічних заходів пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.
2. Про виконання заходів передбачених Комплексним планом доповідати, згідно визначених строків в електронному вигляді на адресу e-mail: 
primak_nrda@ і. ua.

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


