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Про пiдготовку до паводкiв,
пропуску льодоходу та повенi
у 2015 poui

На виконання розпорядження голови СумськоТ обласноi лержавноТ
алмiнiстраuii вiд l2.12.2014 Л! 533-ОД <Про ocHoBHi напрямки пiдготовки i

завдання цивiльного захисту CyMcbKoi областi на 2015 piK>, протоколу NлЗ

засiдання [ержавноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй вiд 2З.12.2014 року та з метою забезпечення готовностi
органiв управлiння, сил i засобiв до оперативного реаryвання при загllозi та
виникненнi надзвичайних ситуацiй, пов'язаних з паводками, повенями та
льодоходом:
нАкАзую

'l . Затверлити план дiй з пiдготовки до паводкi , пропуску льодоходу та
повенi у 2015 роцi, що додаеться

2. Управлiнням агропромислового розвитку районних державних
адмiнiстрацiй, пiдприемствам та органiзацiям системи агропромислового
комплексу областi:

1) з урахуванням досвiду роботи щодо паводкiв, пропуску льодоходу та
повенi за минулi роки i на ocHoBi плану дiй, за узгодженням комiсiй (районних,
обласних) з надзвичайних ситуацiй, розробити та органiзувати безумовне i

сво€часне виконання конкретних заходiв з безпечного пропуску льодоходу,
повенi та дощових паводкiв;

2) забезпечити своечасне подання оперативноi iнформачii про стан справ,
а також про вжитi заходи разом з районними комiсiями з надзвичайних
ситуацlи;

3) не пiзнiше 20.02.20|5 року подати в комiсiю (вiддiл органiзачiТ
виробництва сiльськогосподарськоi продукцii та охорони прачi) !епартаменту
агропромислового розвитку Cyмcbкoi обласноТ державноi адмiнiстрацiТ накази
про створення комiсiй з безаварiйного пропуску льодоходу i весняного паводку,
KoHKpeTHi плани заходiв щодо зниження загрози проходження льодоходу i

повенi;
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електронну адресу4) iнформацiю надавати на !епартаменту



за викоЕ€лнням наказу покласти
.Щецартаменту Костюка Ю.Б.

Тимчасово впконуючнй обов'язки
дпректора .Щепартаменту

Головний спецiалiст з питань безпеки працi та
мобiлiзацiйноi роботи вiдцiлу технiчноТ полiтики

Головний спецiалiст вiлдiлу кадрового
та юридичного забезпечення

г
на застчпника наччlльника
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ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ директора Департаменту
агропромислового розвитку

O6-os .2о/3- Jф /а, ОЮ

плАн
дiй Щепартаменту агропромислового розвитку з пiдготовки об'скгiв

а,гропромислового виробництва до паводкiв, пfопуску льодоходу та повенi у 20l5 роцi

OcHoBHi завдання:
-забезпечення готовностi об'ектiв агропромислового виробництва до дiй при загрозi та винекненнi надзвичайних ситуацiй пiд час паводкiв,

пропуску льодоходу i повеней;
,здiйснення координацii дiй об'ектiв агропромислового виробництва (да,ri АПВ) щодо запобiгання надзвичайним ситуацiям, усунення

причин, що спричиняють ix винекнення, та створення умов для успiшного подолzlння наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;
-забезпечення державного контролю за станом готовностi единоi державноi системи запобiгання i регаування на надзвичайнi ситуацii

техногенного та природного характеру.

Ns
зlп

Найменування заходу Вiдповiдмьнi за виконання TepMiH
виконання

l

На ocHoBi аналiзу дiТ органiв управлiння та сил пiд час пропуску весняноТ повенi,
льодоходу та, осiнньо-зимових дощових паводкiв в 2014 рочi розробити та
затвердити в уста}IовленоNlу порядку плани органiзацiйних i практичних заходiв
щодо дiй пiд час пропуску весняноi повенi, льодоходу та дащових паводкiв у 20l5
роцi

Управлiння агропромислового

розвитку райдержадмiнiстрацiйл
керiвни ки сiльськогосподарських

. пiдприемств

!о
l5.02.20l5p.

)

уточниr,и порядок взасрrодiт органiв управ-пiltrtя iз визна.tенltяirt вiдповiдалыlих
осiб, ttорядок i регrlаплент зв'язку, iнформування. оповiIцення у разi загрози або
виникtlенIlя надзвичzrйtlrtх ситуацiй та викоtlаllня робiт з :riквiдацiТ насltiдкiв
паводкiв та пропуску Jlьодоходу i повеtti, Визна.tати розрахунок сил та засобiв для
провелеltltя запобiжttих заходiв та викоIlаIlня робiт з лiквiдацii iх rIаслiдкiв.

Управлiння агропромислового
розвитку райдер;кадм iH iстрачiй,
керiвttики сiльсt,когtlсподарських
пiдприсмств

,flо
20.02.20l 5р.
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J.

Рекомендувати об'сктам агропромислового виробництва у разi очiкування
надзвичайних ситуацiй сворити оперативнi штаби з безпечного пропуску паводка,
льодоходу i повенi та оперативнi (мобiльнi) групи для безперебiйного керiвництва
роботами, розробити регламент ix роботи, у тому числi у разi необхiдностi
цiлодобового чергування вiдповiдальних працiвникiв

Управлiння агропромислового

розвитку райдержадмiнiстрацiй,
керiвники сiльськогосподарських
пiдприемств

Що,
20,02,2015р.

4.

Перевiрити стан водогосподарських i гiдротехнiчних споруд, мелiоративних
систем та об'€ктiв, якi знаходяться в зонi впливу шкiдливоi дii паводка, льодоходу
та повенi, та вжити необхiдних заходiв для забезпечення iх готовностi до
реагyвання на надзвичайнi ситуацii.

Управлiння агропромислового

розвитку райдержадмiнiстрацiй,
керiвники сiльськогосполарських
пiдприсмств

{о
20,02,2015р.

5.

Рекомендувати об'ектам агропромислового виробництва при розробчi запобiя<них
заходiв особливу увагу звернути на забезпечення сталого функцiонування
протипаводкових комплексiв у басейнах рiчок Псел, Сейм, ,Щесна, Сула, Ворскла.

Управлiння агропромислового
розвитку райдержадмiнiстрацiй,
керiвники сiльськогосподарських
пiдприсмств

На перiод
формування i

прохОдЖеНня
пirводка!

льодоходу i
повенi

6.

Провести обстеження нzulвних державних плавзасобiв, забезпечити ix готовнiсть
для залучення до дiй в умовах паводка, пропуску льодоходу та повенi.

Управлiння агропромислового

розвитку райдержадмiнiстрацiй,
керiвники сiльськогосподарських
пiдпDиемств

flо
20,02,2015р.

,7.

Забезпечити проведення спостережень за розвитком можливих меж затоплення та
здiйснити оперативнi заходи щодо надiйного захисту населецня i зменшення
збиткiв об'сктам агропромислового виробництва. Особливу увагу придiлити
захисту вiд затоплення складiв oTpyr oxiM iKaTiB. пал ьно-мастил ьни х маrерiалiв.
пунктiв заправки паJIивом тощо. У разi немоя<ливостi ii е(lективного захисту
здiйснити евакуацiю таких об'сктiв чи вивезення MaTepia,riB у безпечнi райони.

Управлiння агропромислового

розвитку райдержадм iнiстрацiй,
керiвники сiльськогосподарських
пiдприемств

При загрозi та на
перiод

проходження
паводка,

льодоходу та
повенi

8.

ПеревiРити виконання
протипожежних служб i

ситуаrtii,

пожежно-профiлакти чних
формувань цивiльноi оборони

заходlв, го],овностt
дlи при надзвичаиноtдо

Управлiння агропромислового

розвитку райдержадм iнiстрацiй,
KepiBH ики сiльськогосподарських
пiдприсмств

До
20.02.20l5p.

Постiйно
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9.

Уточнити iнструкйii та провести заходи щодо дотримання правил технiки безпеки
пiд час виконання робiт при загрозi та пропуску паводка. льодоходу та повенi.
Керiвникам Bcix piBHiB особисто забезпечити неухильне дотримання заходiв
безпеки пiд час проведення робiт з пiдвищеною загрозою для життя людей.

Управлiння агропромислового

розвитку райдержадмiн iстрацiй,
керiвники сiльськогосподарських
пiдприемств

До
20.02.20.15р.

Постiйно

10

Визначити служби, пiдприсмства та господарства, що повиннi мати резерв паливо-
мастильних, будiвельних та сипучих MaTepia,TiB, мiшкiв, засобiв освiтлювання,
захисного одягу, шанцевого iHcTpyMeHTy тощо на випадок виЕекнення
надзвичайних ситуацiй i проведення аварiйно-рятуваJIьних та iнших невiдкладних
робiт. Забезпечити його завчасне та рацiональне розмiщення поблизу зон
можJIивих затоплень.

Управлi ння агропромислового

розвитку райдержадмiнiстрацiй,
керiвники сiльськогосподарських
пiдприемств

До
20.02.20l5p.

Постiйно

1l.

Вжити заходiв щодо забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя на
об'сктах агроЪромислового виробництва у осiнньо-зимовий перiод,

Управлiння агропромислового

розвитку райдержадм iнiстрацiй,
керiвники сiльськогосподарських
пiдприсмств

Постiйно

12.

Забезпечити здiйснення монiторiнгу щодо розвитку несприятливих погодних умов
та свосчасний обмiн достовiрноi та повно'i iнформачii на Bcix рiвнях управлiння
для забезпечення оперативного реагування на надзвичайнi ситуацii у ociHHbo-
зимовий перiод.

Управлiння агропромислового

розвитку райдержадмiнiстрацiй,
керiвники сiльськогосподарських
пiдприемств

Протягом
ociHHbo-
зимового
перiоду

Головний спецiалiст з охорони
працi ia мобiлiзацiЙноТ роботи О.П.Скороход


