ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшеuня Сумськог обласпот кoмicii
з пнтапь техпогеиво-екелопчиог безпеки
та вадзввчайнвз cuтyaцiii

протокол вiц 18.02.2021J\!3

ПЛАН

заход!в мтсцеввх оргаuiв впконавчог владв, оргаяiв мiсцевого еамоврядувапвя та терuторiал:ьпuх оргапiв мiuiстерств, шших
централышх оргапiв ввкспавчот впааи Сумськог областi щодо пшготовкн та пропуску льодоходу, повепi i паводкзв у 2021 роцi

План розробпено з метою забезпечення готовностi оргагпв управлшня, сил i засобiв ъпсцевих органiв виконавчот впади, орrанiв
м.спсвого самоврядувапня та територ.альяях opraпin мiпiстерств, шших цевтральних орrанiв виконавчоi впади Сумськог областi до
оперативного реагування у разi загрози та винвкненвя надзвичайних ситуашй, пов'язанвх iз пропуском льодоходу, nовенi та паводкш.
Завдання Плану:
забсзпсчсння rотовностi мтсцсвих органiв виконавчог влади, орrанiв мiсцевоrо самоврядуванвя та територгааьцих оргашв мiпiстерств,
i11ш11х центральних орrанiв викоuавчоiвлади до дiй. у разi заrрози та виникнсння надзвичайвих ситуашй niд час пропуску льодоходу, повеш
та паводюв;
коордипашя дiй мюцевих оргашв виконавчог впади, оргашв мюцевого самоврядування та тершорталышх оргашв мiнiстерств, шших
цептральних оргашв виковавчо! впади щодо запобirання надзввчайним ситуашям, усунення причин, що спричиняють ix в111ШК11е11Uя, та
створення умов для усгшцного nодолання uаслiдкiв надзввчайних сигуашй;
забсзпсчспня контролю за стапом готовпостi оргашв управлшня, сил i засобiв до оперативного реагування у разi загрози та
виникнення надзвичайвих ситуашй,
11!
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1. Заходи. що осалiзvютьс11 ua етапi пiдготовю1

На основi аналiзу ефективносп дiй орrанiв управлшня та сип Оргапп вnконавчоi
цившыюго захиету niд час пропуску льолоходу, вссняноi повеш самоврядуваиня
та дощовах паводкiв попередшх poкin розробиги та эвтвердитв
1111аин органвашйких i практичних заходiв щодо пшготовкн та
пропуску пьодоходу, веспяпог повсш та дощових nаводкiв у
2021 ооцi

BJlaдil,

органи

мюцевого

До 05.03.2021

2
3
4
Департамент цпвшьпого захисту пасслсння До 05.03.2021
Сумськоi облдсржадмпистрацй,Репоналъняйофiс
водних ресурсiв у Сумсьюй областi, Управлптня
ДСНС Украьш у Сумсьюй областi, органи виконавчо! влади, овгани мтсцевого самовояпеваяня
Взяти за основу вшкориговану у 2021 роцi iнформацiю щодо Opramr виконавчоi влад1t, орrан11 мiсцевого До 05.03.2021
копкрстних насслсннх пункпв, об'екпв життезабезпечення самовр1щуван.ц керiвники об'астiв rосподарсьнаселення, лiнiйюDС сnоруд (дорiг, моспв, мостовик псрсходш, коi дiяльпостi
2

2

3

З урахуваиням попередшх оцinок та кшматичпих скстремумш
вшкоригуватп карти-схема зон можпивого вппикнепня
надзвичайних ситуашй, пов'язапих iз паводком та пропуском
пьодоходу iновев!

епектромереж тощо), об'скпв
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6

снсргетикн,

зв'язку, житпово-

комунапънпх господарств та iнm1DC об'екпв господарювання,
що можуrъ потрал1m1 у зою1 niдтоплення (зведена табmп.v1
можш1воi nаводковоi обстаповкп па тсряторii Сумськоi областi
- додасrъс.11) та розроб1m1 заходи щодо забезnече1mяix сталоrо
Фvнкцiоиvванnя пiд •1ас noonycкyльодоходУ,пооенi та паводкiв
Уточшrп1 розрахунокcriл та засобiв для проведення заnобiжню( Уnравлiння ДСНС у Сумськiй областi, Головне До 05.03.2021
заходiв i виконан11J1 робiт з лiквiдацii можтmnх негатпвних управлiнnя Нацiональноi полiцii в С~1ськiй
насmдкiвльодоходу, повенi та nаводкiв
областi, Регiоналышй офiс водmIХ рссурсiв у
Сумськiй областi, Департамент цпвiльпоrо
ЗахJtсту nаселевня Сумськоi облдерж;щАtiпiстрацii,
opranп вrпюнавчоi влади, орrани мiсцевоrо
саыоврядування,керiвнпки об'о.'"riв rосподарськоi
дiял:ьnостi
У разi псобхiдностi укласrи договори та орrа~riзувати взасмодiю ДП «Сумськпii облавтодор», ПАТ «С~шобл- До 05.03.2021
з Мiжрсriоналышм центро~1 швидкого pearyвamiя ДСНС снерго», ТОВ «€дuн:uй
Енерrостапдарт»,
Укра!1111 (м. Ромнн) та вiiiськово10 чacтmtoto А 0563 Конотопська дnрекцiя залiзаnЧЮDС перевезепь
(м. Охтирка) на проведения пiдptmmtx робiт з метою захпсту Пiвдеппо-Захiц){оiзалiзннцi та Сумська дпрекцiя
мостiв та гiдротехнiчних споруд вiд можливого утвореП11я залiзRПЧПИХ перевезет. Пiвденноi залiзпицi, вJч
заторi.вна pi•{}(ax областi
А 0563 (~t Охторка), МЦШР ДСНС Украiни
(м. Ро~mв), РеriональшШ офiс водпих рссурсiв у
Сумськiй. областi, орrавв ви:конавчоi впади,
орган:и мiсцевого СЗМОВDЯДУВЭJП{JI
Уточm~тн порядок взасмодii мiж тepirropiaльnm.mпiдроздiла.'ш Управлiнnя ДСНС У1ч>аUш у Сумськiй областi, До 05.03.2021
цепmальnпх орrавiв виконавчоi влади та ~1icцeвmm органами Головне vnnавлiння Нацiональноi полiцii в
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вяниквення вадзвичайних Сумськiй областi, Репонапьний офiс водних
ситуашй, пов'язаних з проходженням лъодоходу, повенi та ресурсiв у Сумськiй областi, Сумський обласний
центр з гшрометеорологй, Департамент цивтпаводкiв, забезпсчити поспйпий обмш шформацшо
льного эахясту насслснвя Сумськоi облдержадмiнiстрацii, Сумська фiлiя ПАТ «Укртепеком»,
виконавчог впади у разi загрози

1'Э.

органа виковавчог
самовеялуваявя

7

впали,

оргапи

мюцевого

Уточаитн порядок доведения попереджень i оповпцень до Департамент uивiлъного захпсту населения
населсння та орrанiв управлiння про можпиву загрозу паводка i Сумсько! обпдержадмппстрацй, Репональний
офiс водних ресурсiв у Сумсьюй областi,
повепi та ix орпнговш масштаби
Управлiння ДСНС Украiни у Сумськiй обласп,

До 05.03.2021

Сумський обласний центр з гщрометеорологй,
органа внконавчот впади, органа мiсцевого

самовоядуванвя

8

захисту населения
Створиги оnеративпi штаба та оперативн! (мобшып) групи для Департамент цявшьного
ксршництва роботами з пропуску льодоходу, повенi та паводкш, Сумськоi облдсржадмiнiстрацii, Управшння

До 05.03.2021

ДСНС Украши у Сумськiй областi, Рсriоиалышй
офiс водвих ресурсiв у Сумськгй областi, органи
виконавчог
впали,
органа
мюцевого

розробиru регламент ix роботи.

самоврядуванпя

9

Привести в готовшстъ гшрометричн! споруци, соецавтотранспорт, плавзасобв, засоби вимiрювальноi техшки та
обладнввня Д11J1 эшйсиеппя спостережень на пдролопчних
постах пiд час пропуску льодоходу, повеиi та паводкiв.
Забезпечити вашйний зв'язок з пдрометеоропопчвими
станшямита ПОС'ГЭ.)ш
1 О Визначити балвнсоугримувачш безгосподарських пдротех11iч1111х споруд та вЖИТ11 захошв шопо ix готовносп до пропуску
паводковвх вод
11 Органиувати переоiрку стану riдpoтexнiчmrx споруд (особЛ1100,
що розташоваш на водник об'сктах загапьним об'емом бiльше
300 тис, куб. м), водосховищ, ставкiв, мешоретивяих систем та
об'скпв шо зпаходятъся v зонi ВПJШВV wкiдлпвоi дii льодохолv

Сумськнй обласний центр з гшрометеорологй, До 05.03.2021
Репональнвй офiс водпих ресурсiв у Сумськiй
областi, оргапи виконавчоi влади, оргапи
мтсцсвого самоврядуваввя

Оргапв виконавчо! влади, оргаяи
самоврядування

июцевого

До 05.03.2021

Органа

мюцевого

До 05.03.2021

виконавчо!

впали,

органв

самоврядування, Управпшвя ДСНС Украikн у
Сумськтй областi, Репональвий офiс водпих
nrevnciв v СvмськШ областi. ПАТ «Суми-
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14

15

16

пооспi та паводюв, Вжити заходiо для эабезпеченвя ix
готовпосп до паводка. пoonvcкv льодохо.пvта повенi
Забезпсчити свосчаспе ретельне обстеженнятсхшчногостанута
безавартйну роботу 1 стале фупкцiопування шпамонакопичувачтв, ХВОСТОСХ0811Щ, очиспих споруд та iHШJIX потспшйно
пебезпечних об'сктiв з мюпямп скпадування промислових
вiдходiв
Здiйcmmr заходи щодо забезпечепня безперебiйноi робоп1
водозаборiв господарсько-nпmоrо прrrэначення, водоnровiдноканалiзацiйиих споруд i мереж, систем з1швовоi каяалiзацil,
дренажнnх систем, природm1Х i wтуч.них дрспажiо для
вiдведенНJ1 талоi 1'Э. дощовоi води у 11аселеншс пунктахв ~1овах
можливоi повенi i паводкiв
ПiдrотуватиД1U1 попередження i лiквiдацiiнсrатив1111Хнаслiдкiв
повенi та паводкiв iнженерну та автомобiльпу тех11iку, засоби
евакуацii людей, ыобiльне насоспе обладвання, автоно~mi
джерела електрожнвленпята освiтлюваJП1Я,засоб11 забезпечс1шя
rштною водою,створ1m1 резерв пально-масntЛЬmrх ~1атсрiалiв
Провесm обстежеппя паявннх плавзасобiв незалС"мпо вiд форм
эласностi та забезпечпп1 ix готовнiсть дnJI залучсппя до дШ в
у~1овах льодоходу,повеиi та паводкiв

Провести тренуваппя обласноi кoмicii з питань ТЕБ та НС,
орrанiв упраэлiнпя i фор~tуnапь тернторiап:ьноi пiдсисте~ш
сдmюi державноi снстещ1 Ц11Вiльного захисту щодо дiй в
\'Ь!ОВах ПРОПУСКУЛЬОДОХОJIУ,паводка i повенi
17 Уточнпти плаm1 свакуацii населения С~1ськоi областi у разi
за11)озн вmmю1еппя або 01ПШЮ1ення надзвичаЮmх cmvaцiй

3
обленерго», ТОВ «€дтrпnй Епергоставдарт»,
«Сммський облавтодов»

дn

4

Органа виковавчог владв, opraпn ~ricцeвoro До 05.03.2021
самоврядуваяпя, ПАТ «С~шхi~шро~ш. ПАТ
«Сумське маuнmобудiв11е вауково-в11робничс
об'сдпал!IЯ)>, Шостюmсыаm завод х1м1чпmс
реактивiв, ПАТ «С~mобленерго», ТОВ «€дrrюrtl
Енсргостапдарт>>, Державна еколоriчпа iпспскцiя
v Сvмськiй областi
Департа.,1ент ж~rrлово-комупальиого господарства До 05.03.2021
та енергоефективностi Сумськоi облдержадмiнiстрацii, орrаю1 в11Хонавчоi вл3д11, оргаш1 мiсцевоrо
самоврядувапня
Управлiння ДСНС у Сумськiй областi, МЦШР До 05.03.2021
ДСНС Украiпп (м. Ро~tнн), Головне управлimtя
Нацiональноi

nomцii

в

Сумсысiй

обласri,

Реriональннй офiс ВО}{НЮ( ресурсiв у Сумськiй
областi, орrапи ви~-."Овавчоi влади, органп
~1iсцевоrо самоврядуваш~я, керiвннкн об'о."Тiв
rосподаDСькоiдiяльпостi
Управлim~я ДСНС Украiяи у Сумськiй областi, До 05.03.2021
Реriоналъппй офiс водиих ресурсiв у Сумськiй
областi, обласна та мiськi комунальнi рятувальноводолазпi слумбп, органu виконавчоi ВЛадJI,
органп мiсцевоrо СЗ-\lовояПVRання
Члени обласноi кoYicii з питаю. ТЕБ та НС, До 05.03.2021
УправлiПЮI ДСНС У~..-раiпи у Сумськiй областi,
орrани в1rконавчоi влади, opramt мiсцевого
самовnяПVRав:ня
Дспартаменг цившьного захисту васепення Сум- До 05.03.2021
ськоi обпдержадмппстраш], Упоавшвня ДСНС

,
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техногенного та природного характеру
18
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Украiни у Сумськiй обласri, органи виконавчог
впадв, органн мiсцевоrо самоврядуваппя
Визначити у складi мюцевих i вшомчих матер.альвих резервш, Органи виконавчо! впади, оргапи мiсцсвоrо самоприэначсних для завоблввня та лiквiдацii надзввчейкях врядування, суб'(КТ11 гооподарювання
ситуашй, исобхщний запас пально-мастипьиих, бушвспьних та
сипучих матергашв, мimкiв, засобтв освггпювання, захнспого
одягу, шанцевого iнcmvмe1rrv тощо
Забезпечиги вормативш запаси реагенпв, энезаражуючах Департамент житлово-комувальвого господарства
засобiв iреакшыв дл:я очищення та знезараження шпно! вовк, та енергоефективносп Сумськоi облдержадмппстпроведсння посиленого вщомчого лабораторного контролю i рацй, управпшвя схорони эдоров'я Сумськот
Головне
управшння
державного са:нiтарноrо нагпяду за якютю шmюi води в умовах облдержадьцшстрацй,
Держпродопоживслужбя в Сумськтй областi, ДП
проходжепня пъодоходу, повен! та паводкш
«Сумський обласпий пабораторний центр МОЗ
Укратни», оргапи викопавчог влади, органи
мюцевого самовоядування
Оргашзувати та провести обетежсння русел маяих ртчок, Орrани ввкопавчот вяади, органи мюцевого
струмкгв, прибсрежних захясних смуг з метою виявпенпя самоврядуваяня
эахаращевих шляпок чагарником, поваяеними деревамя,
смптям та [ншими предметами, якi можугь створитв эеторп пiд
час проходженвя льодоходу та повсн], У разi необхшноеп
здiйс1шт11 заходи щоло ix розчищения
Провести обстежсння шлянок береrовоi лiпii водпих об'скпв, Сумське обласне управпцшя л.iсовоrо та мисяивщо зайнятi люовими иасалженнями. У разi необхщносп сько гогосподарства, КП «Сумиоблагролю», ПАТ
провести очистку рiчок та ix бсрсгiв вiд повалених дерев та «Сумиобленерго», ТОВ «€д11ю1й ЕнергостанСумська
та
Лсбединська
мiськi
i11u111x предмепв, шо можутъ потрапити до волотоюв та дарт»,
територтальв! громада, Сумська райдсржадмiнiсспр11чи1111r11 эатори на них та греблях ГЕС

4
До 05.03.2021

До 05.03.2021

До 05.03.2021

До 05.03.2021

трашя

22 Орrанiзуватн своечасну пiдrотовку Низшсько), М.Ворожбяп- ПАТ «Сумиобленерго»,
ськог та Михайлшськот гшрослектрсстаншй, а також створити ТОВ «Сдипий Енергостандарт»
псобхшяий запас дерев'яних щипв, металсвих скоб, баrрiв,
болтiо, гайок, тросiв та iнших пеобхщппх матсрiалiв i засобiв
для безаварiйного пропуску льодоходу, noвeui та паводкiв.
Забезпечити певсонап ГЕС плавзасобами

До 05.03.2021

6
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2
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23 Розробити оптимапып рсжими роботи та графiки скишв Репонвлышй офiс водних ресурсiв у Сумсьюй
водосховиш при мапих ГЕС на р. Псел з урахуванвям потреб у областi, ПЛТ «Сумиобяенерго», ТОВ «Сдипий
водi крупник водокорястувачш (ПАТ «Сумихтмпром») та Евергсстандарт», ПЛТ «Сумихгмпром»
надати своi пропозипй з цаних питань Мiжвiдомчiй кoмicii по
узгодженпю режимтв роботи ВОДОСХОВПЩ комплексного
пр11з11аче1111я та водогосподарських систем рнок Сула, Псеп,
Вопскяа cvббacertнv севедньоге Дпiпоа дЛЯ эатвевлження
11. Заходи, що nеалiзvються па етапi пвоходжевня льодоходv, повепi та паводкiв
24 Нс допускат11 вiдкmоче1111я nyin..-riв сnостсреження Сумськоrо Сумська фiдiя ПАТ «Укртелеком»,
обласnоrо центру з riдpoмcтcopoлorii i Регiональноrо офiсу ПАТ «Сущ1облснсрrо»
nодних рссурсiв у Сумсысiй областi вiд засобiв зв'язку та
енерrопостачан ня
25 Вжити заходiв щодо захисту по11тоmmх мостов1tх споруд на
рiчках. ТТсредбач11ти можлиоiсть розведення (прибирания)
понто11iв на псрiод пропуску лъодоходу та проходження
паводка

ДП «Сумсыmй облавтодор», Департамент роз-

26 Забсзпсчитr1 проведения
регулярЮ!х сnостережень за
riдролоriчюш i льодов~~м реж11мо~1 вод~mх об'сктiв пiд час
формуnання та проходжеш1я водопiлл:я, свосчасне складаIО!Я
проп1озiв i характеристик льодоходу, повенi i nаводкiв, ix
уточ11с1щя та доведения до заiптсрссовавлх мiсцевюс орrанiв
в11ко11авчоi влад11 та орrанiв мiсцевоrо самовр.ядування
27 ЗабезnеЧ1m1 регулярну санiтарпу очистку прибсре-мних смуr
BOДllllX об'tктiв
28 Забезпечити у межах дiл:янок вiдповiда;rьпостi вжитгя заходiв
щодо:
стiйкоrо функцiонування ыостiв;
розчищення пiдмостових отворiв вiд накопичеш~я лъоду з
метою 11опереджеш1:я в~ш111<нення льодових заторiв, залиmкiв
дсрсв11н11 та смiття у мсжа.х дiлянок вiдповiдальностi пiсл:я
кожного паводка

Сумський обласний центр з гiдромстсорологii,
Реriональний офiс водних ресурсiв у Сумськiй
областi, Департамент 11.1шiльпоrо
захисту
населеюIЯ Сумськоi облдержадмiнiстрацii

в1m<у iпфраструктури Сумськоi облдержадмiнiстрацii, орrани ВRКовавчоi влади, орrа11п мiсцсооrо
СЗ.\1оврядуваппя

Орrш-111 виконавчоi влад11, орrани мiсцсвоrо
самоврядуuавня
ДП
«Сумський облавтодор», Конотопська
дuре~щiя залiзНПЧЮ:IХ перевезень ПiвдснноЗахiдноi залiзницi, Сумська д11рекцiя залiзнwnшх
nерсвсзсвъ Пiвденпоi залiзницi, орган.и виконавчоi влад11, орrани мiсцевоrо самоврядування
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Ynepioд
проходженю1
лъодоходу,
повспi та
паводкiв
У нерiод
проходже1111я
льодоходу,
nовенi та
паводкiв
Постiйно

Постiй.110
Постiйно
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29

Забезпечити розчнстку кювепв, придорожнзх каналiв, дренажних систем та малнх потокш i рiчок з метою недопущевня
затримання тапих вод у мюцях розташування васелевих пупктiв

Органи внкояавчог ВЛадИ, органв мюцевого
самоврядування, дn «Сумськнй облавтодор»

30 Провести комплекс необхшних робгг, пов'язаннх iз Департамент
агропромвслового
розвитку
забезпеченнямзахисту вiд затоплсппя мтсць зберiгання хвпчвих Сумськог облдержадвпнютраш], Департамент

засобiв захисту роспин, скпашв отруrохiмiкатiв, папьно- эахисту довкiлля та енергстики
Сумсько!
масгильних матерташв, пунктiв заправки пальним, смпте- облдержадмтшстрацй,
Департамепт жигповозвапнщ, потеншйно пебезпсчних об' скпв тощо
комувального
господарства та енергоефсктивноеп Сумськоi обядержадьцшстрацй, органа
вякояавчот
влади,
орrапи
мтецевого

31

самоврядування
Надавати пропозицй щодо встановпсння оптимальних режимiв Репоналъвяй офiс воднпх ресурсiв у Сумсьюй
роботи водогосподарських систем i комплексш э урахуванням областi, ПАТ «Сумвобленерго», ТОВ «Слиняй
пдрометеоролопчно! сшуацй та проходження льодоходу, Евергостандарт», ПАТ «Сумнхвшром», органи
иовеш та nаводкiв до Репопапьного офiсу водник ресурсiв у викояавчот
вяади,
Сумськтй областi
самоврядування,орендарi

32

33

Додержання внмог встановленпх режимгв роботи водогосподарських систем i комппексш

оргапв
мiсцсвого
ВОДIШХ об'екпв

ПАТ «Сумаобленерго», ТОВ «Сдиппй Енсргостандарт», ПАТ «Суиихвшром», Репопапьпий
офiс водних ресурсiв у Сумсьюй областi, органа
виконавчо!
впади,
органи
мгсцевого
самоврядуванвя, орендарi водних об'асriв

Посилити кошропь за саяпарно-ешдемюлопчною сшуацпю на Департамент житлово-коиувальвого господарства
тсриторiях пштоплевих насепених пуuктiв та niсля спаду води в та епергоефектцвносп Сумсько! облдержадмтнюгних
paцii, управшння охорони здоров'я Сумсько]
обмержадмiнiстрацii,
Головне
уnравлiння
Дсржпродспожявсяужбв в Сумсьюй обпастi, ДП
«Сумськнй обласнвй лабораторвяй центр МОЗ
Украiшш, оргапи виконавчо] впадв, органи
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льодоходу,
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пьодоходу,
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мюпсвого самоврядуванвя
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34 Опсративпо висвгглювати в засобах масовог [нформаш!

питания Управшння ДСНС Yкpaim1 у Сумсьюй областi,
про розвиток та хiд пропуску льодоходу, паводка i повен], Репональний офiс водтmх ресурсiв у Cy~1cькiii
правила поведшки населения в цих умовах та заходи, що областi, Департамент iвформацiiiпоi дiяльностi
вживаютъся д1111 забезпсчення захисту населения i об'скпв та комупiкацiii з громадсьюепо Сумськоi
господарювапня
обпдержадьаязстрацй, оргапи виконавчо! впади,

оргапи мюцевого самоврядувалвя

Д11рск-rор Департаменту цпвiльrrоrо
захисту нвселеяня Сумськог обласиоi
дсржаnноi адмiнiстрацii

Олександр МИЛАШ

4
У разi загрози
тау псрюд

проходження
льодоходу,
повенi i

паводкш

,

