УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Від 01.03.2019р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
м.Яремче

№57-р

Про готовність органів
управління, сил та засобів
цивільного захисту до дій під час
пропуску льодоходу, повені та
паводків у 2019 році
На виконання розпорядження обласної державної адміністрації від
28.02.2019р. №61 «Про готовність органів управління, сил та засобів
цивільного захисту до дій під час пропуску льодоходу, повені і паводків у
2019 році» та з метою підвищення готовності органів управління, сил та
засобів міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій
за призначенням під час можливого пропуску льодоходу, повені та
паводків, захисту населення, територій, культурних, матеріальних
цінностей від стихії та зменшення можливих
збитків на території
Яремчанської міської ради:
1.Затвердити план заходів органів місцевого самоврядування щодо
підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у
2019
році
(додається).
2. Сільським та селищному голові, керівникам
установ та
організацій до 10.03.2019 року забезпечити відпрацювання на місцях
планів організаційних і практичних заходів щодо можливого пропуску
льодоходу,
повені
та
паводків
у
2019
році.
3.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на відповідального виконавця - відділ з питань
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та
оборонної роботи міськвиконкому.
4.Співвиконавцям розпорядження інформацію про виконання завдань
подавати головному відповідальному виконавцю у терміни, зазначені у
кожному пункті Плану, для подальшого узагальнення та інформування
міського голови. Остаточну інформацію подати до 15 грудня 2019 року.
5.Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського
голови від 06.02.2018р. №19-р «Про підвищення готовності органів
управління, сил та засобів цивільного захисту до дій під час можливого
пропуску льодоходу, повеней та паводків у 2018 році».
6.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Т. Клим’юка.
Міський голова

Василь Онутчак
1

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
Від 01.03.2019р.№57-р
ПЛАН
заходів органів місцевого самоврядування щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків
2019 році
№
пп

Заплановані заходи

Виконавці

у

Термін проведення

Заходи , які реалізуються на етапі підготовки

1

Уточнити карти-схеми зон можливого виникнення
надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пропуском льодоходу,
повені та паводків. Визначити об’єкти життєзабезпечення
населення, господарського комплексу міської ради, що
можуть зазнати негативного впливу природних явищ, та
розробити заходи щодо забезпечення їх сталого
функціонування під час стихії

До 10 березня

Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення
запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків
льодоходу, повені та паводків

Селищний та сільські голови, відділ з питань
НС та ЦЗН, оборонної та мобілізаційної
роботи міськвиконкому, міський відділ У
ДСНС, МКП, ВУВКГ, ДП «Ворохтянське
До 10 березня
лісове господарство», КНПП , ДП
«Делятинське лісове господарство», СЛД №6
ПАТ «Укртелеком», філія «Південна» АТ
«Прикарпаттяобленерго»

Уточнити порядок доведення попереджень і оповіщень до
населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про
можливу загрозу льодоходу, паводку і повені та їх орієнтовні
масштаби

Селищний та сільські голови, відділ з питань
НС та ЦЗН, оборонної та мобілізаційної
роботи міськвиконкому, міський відділ У
ДСНС

2

3

Селищний та сільські голови, відділ з питань
НС та ЦЗН, оборонної та мобілізаційної
роботи міськвиконкому, міський відділ У
ДСНС, керівники установ та організацій

До 10 березня

2

№
пп

4

Заплановані заходи
Уточнити персональний склад оперативних штабів та
оперативних (мобільних) груп для керівництва роботами з
пропуску льодоходу, повені та паводків, розробити
регламент їх роботи, у тому числі цілодобового чергування

Виконавці

Термін проведення

Селищний та сільські голови, відділ НС та
ЦЗН, оборонної та мобілізаційної роботи
міськвиконкому, міський відділ У ДСНС, ДП
До 10 березня
«Ворохтянське лісове господарство», ДП
«Делятинське лісове господарство», КНПП,
ВУВКГ, МКП, СЛД №6 ПАТ «Укртелеком»,
філія «Південна» АТ «Прикарпаттяобленерго»

5

Привести в готовність гідрометричні споруди,
спецавтотранспорт, засоби вимірювальної техніки та
Карпатська селестокова станція, СЛД №6 ПАТ
обладнання для здійснення спостережень на гідропостах під
«Укртелеком»
До 10 березня
час пропуску льодоходу, повені та паводків. Забезпечити
надійний зв’язок з гідрометеорологічними станціями та
постами

6

Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи
водозаборів, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж,
систем зливової каналізації, дренажних систем, природних і
штучних дренажів для відведення талої та дощової води
населених пунктів в умовах можливої повені та паводків

7

Уточнити плани евакуації та заходи щодо
Відділ НС та ЦЗН, оборонної та
життєзабезпечення населення і створення необхідних
мобілізаційної роботи міськвиконкому,
побутових умов у місцях тимчасового розміщення на період
селищний та сільські голови
евакуації

До 10 березня

8

Визначити у складі місцевих і відомчих матеріальних
резервів, призначених для запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій, необхідний аварійний запас пальномастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків,
засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого
інструменту тощо. Забезпечити його завчасне та раціональне
розміщення поблизу зон можливих затоплень

До 10 березня

Селищний голова, ВУВКГ, МКП

Селищний та сільські голови, відділ НС та
ЦЗН, оборонної та мобілізаційної роботи
міськвиконкому, суб’єкти господарської
діяльності

До 10 березня

3

№
пп

Заплановані заходи

Виконавці

Термін проведення

Заходи, які реалізуються на етапі проходження льодоходу, повені і паводків
9

Забезпечити регулярну санітарну очистку прибережних смуг ДП «Ворохтянське лісове господарство», ДП
водних об’єктів, розчищення русел р. Прут, потічків від
«Делятинське лісове господарство», КНПП,
залишків сміття, деревини та іншої рослинності
МКП, селищний та сільські голови

Постійно

10

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

Селищний та сільські голови, МКП

Постійно

11

Утримувати необхідний запас медикаментів для надання
невідкладної медичної допомоги постраждалим внаслідок
льодоходу, повені чи паводків

Центральна міська лікарня

Постійно

12

Своєчасно, широко та достовірно висвітлювати розвиток і
проходження льодоходу, повені а також заходи, які
Редакція газети «Яремчанський вісник»,
вживаються органами управління, щодо захисту населення і селищний та сільські голови
територій

У разі загрози та під
час льодоходу,
повені, паводків

4

