
чугивськА рдйоннд двРкАвнА Адд4|н1стРАц1я

хАРк!всько['оьпдстт
РозпоРяд}{(шння

9угу!в л} 4/'-

]1ро заходи щодо безавар!йного
пропус|9 ос!ппьо_зимових дощових
паводк1в, льодоходу 1 весняно[
повен! в район1 у 2013-2014 роках

3 метото п1дготовки ло безавар!йной пропусч ос|нньо-зимових дощових
паводк1в, льодоходу | веоняно| повен! та зах|\оту в|д можливого руйнування
о6'ект|в господар1ов€|нн'{' населених пункг1в, с1льськогосподарських уг|дь,
орган!зац|! евацац!! наоелення' тварин' матер|альних ц1нностей 1з мо:кливих
зон затопленн'| та на виконанн'{ ро3поряджен!{'{ голови [арк|всько| обласно]
дер>кавно! адм!н!страц|! в|д26.09.20|3 ]хгэ 378 <||ро заходи щодо безавар1йного
пропусч ос|нньо-зимових дощових паводк|в, льодоходу 1 весняно| повен1 в
област| у 2013-2014 роках)' керу1очись статтями 6,25 3акону }ща!ни <||ро
м|оцев| державн! адм|н1сщац||>:

1. 3атверАити |йан орган|зац1йних | практичних заход!в щодо
безавар|йного пропусц ос|нньо-зимових дощових паводк|в, льодоходу |

веоняно! повен| в район| у 2013-2014 роках (додаеться).
2' !творити районний оперативний тптаб для вх(иття нев1дкладних заход|в

щодо безавар1йного пропусч ос!нньо-зимових дощових паводк|в, льодоходу 1

весняно! повен! 20|з-20|4 рок!в (лал! _ районнътй оперативний тптаб) та
затвердити його посадовий оклад (додаеться).

3. |{ризнанити:

вАРжвтнов
1Фр|й 1Фстянтинович

коРоств]ьов
8ячеслава 8олодимировича

4. Рекомендувати о|льським' селищним головам' кер!вникам п|дприемотв !

орган|зац|й району:
4.1.3 урахуванням |{лану орган|зац|йних ! пракгинних заход!в щодо

безавар|йного пропуоку ос|нньо-зимових дощових паводк|в, льодоходу 1

- пертпий заоцпник голови районно!
державно! адм1н1отрац|| - г0лово1о

районного опеРативного п:табу;

_ заступник голови районно! державно|
адм|н|страц|| - э 349[}|{Ё!{(Фй голови

районного оперативного п:табу.
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веснянот повен! в район! у 201з-2014'роках розробити до 30 листопада
2013 роц аналог!чн| плани на в|дпов1дн|й територ|| та забезпечити !х
виконання.

4.2. {|ро вэкит| заходи та проведену робоц 1нформувати голову районно|
державно| адм|н|сщац|| через сектор цив1льного захисту 9уц|воько| районно|
державно! адм|н|сщац|| до 14 щудня 20 1 3 року.

5. €екгору цив!льного захиоц 9уц!воько? районно! державно!
адм|н|сщац||:

5.1. 3д!йснтовати орган|зац|йне, |нформащ|йне' методичне забезпечення

роботи районного оперативного :штабу. 8становити конщоль за виконанням
його протокольних р1тпень.

5'2. ||ро виконання розпоряд)кення |нформувати голову районно|
дерхавно| адм|н|страц|| через сектоР контрол1о ат|арыц районно! дер:кавно!
адм|н1сщац|| до 12 березня 2014 роч'

6. 1(онщоль 3а виконанням цього розпорядження покласти на пер1цого

засцпника к)лови районно| державно] адм|н1ещац1{ Барже':нова 1Ф.1(.

|олова районно! дерясавно'|
адм|н1страц!! в.в.лоБойчвнко



зАтввРдквно

плАн
оргап1зац1йних ! пракгичппх 3аход!в щодо бе3авар!йного пропус[чг ос1нпьо-зимових дощових паводк!в,

13-2014

1н1страц11

?-/э

РозпоряА>кення голови

районно! державно| адм|н:

| вссняно| повен| в оп| ках20
.)\!

з!п
3дходи Бпконавц|

[ерм|н
виконання

1. Розробити та затвердити в установлепому порядку |1лани

орган|зацйних | практивних заход|в щодо безавар1йного

пропуску ос!нньо-зимових дощових паводк1в, льодоходу |

веснлло! повен1 у 2013-2014 роках

Биконавч| ком1тети с!льських, селищних рад' ф1л!|:
<9уц!вське,{Р||>, <9щу!воький рйавгодор>'[1
<{арк1вський Фблавгодор> пАт дАк <Автомоб|льн1

дороги }кра|ни>, ф!л|я <1еплоелекФоцентраль> 1ФБ
<.{Б нафтогазовидобувна компанй>, 9ру1вський РРй
Ак <)(арк|во6енерго>, 9щу!воька ф1лй т1Аг
<{аврк1вгаз>, комплеко' водоп1дготовки <Аонець>

вфокремлений чйРозлй |(|{ <{арк1вводоканал>, |{А1
<Ащокомб1нат к(лобожанський>' цех
телекомун!кац1йних поолуг )т[э 2 {арк1всько| ф|л|! ||А1
<9кщелеком>, комунальний з!!к.]1ад охорони здорв'я
<9угу!вська центр!1льна рйокна л1карня
|м. й.!. 1(ононенка>

до 30.11.2013

2. 9точнттти |1л€|ни ев'|куац!! населення, тварин' ма[пин'
мехат:1зм!в, корм1в, м!неральних добрив та отрщох|м|кат|в,
!нтпих матер1альних ц1нностей |з зон мо)|о'|ивого

затоплення та розпт|щення !х у безпечних м|сцях

)['правл|ння агропромислового розвитку рйонно|
державно! адм!н!страц|], виконавч| ком|тети с!льських,
селищних рад

до 30'11.2013

1_ |1|.щотувати та провеоти засйаяня рйонно| ком1о!1 з
питань 1ББ | Ё€, на ж|й прахтал|зрати стш{ готовност!
в!дпов!дних слу:кб, п1дприемств' уст(!нов' орган!зац!й

району до безавар1йного пропусц ос|нньо-зимових
до1пових паводк1в. льодоходу ! весняно! повен| у 20|3-20|4

€ектор шив|льного захисц районно{ державно!
адм1н|страш!!

до 01.04.2014
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м
з!г'

3аходи Биконавц! [ерм!н
викона[!ня

роках

4. 8изначити об'екги життсзабезпечевня населення,

щанспорц, енергетики' зв'язц 'га !нй об'скги
господар}ов,|нн'{' що можгь зазн:пи негативного впливу
природпих явищ та розробити заходи щодо забезпечення !!
сталог0 Фхнкш|онування пи час паводк1в та пропуску
льодоходу | повен1

9правл1ння аФопромислового розвитч районно!
державно! адмй|страц1|' в!дцй }([ ' та буА1вништва

районно! державно! адм|н!страц|1' в!дц|л
1нфрасщукгщи рйоннот дер:кавно! адм|н|отрац|!,
виконавч1 ком1тети с|.'Боьких, селищних рад, ф|л|!:
<9угу!вське .{Б|1>, <9щу!вський райавтодор) дп
<)(арк|вський Фблавтодор> т1Аг дАк <Автомобйьн1
дороги }кра!ни>, 9щу!вський Рвм Ак
<[арк1вобенерго>, 9уц1вська ф|л|я пАт
<{аврк|вгаз>, комплекс водоп|дготовки <Аонець>
в!докремлений п!дрозд!л }(|{ <[арк!вводокапал>' |{А|
кАщо:<омб1наг <€лобожаяський>, цех

до 30.11.2013
додатково

до 15.02.201'4

5. €творити на м1сцях необх!дний резерв буА|вельних,
паливно_мастильних матер|а:т1в, продовольтих товар|в,
медикамент1в з метото безпереб1йного забезпечення та
обслуговування евакуйованого населення | такого, що
ме!пкас в зонах затоплення та у зон'1х ризику

!правл1ння економ!чного розвитч | торг|вл1 рйонно|
державно! адм|н1сщац1|, в!ддй }(([ та буд1вништва

районно| дерхсавно! адм|н|страц|!, в!:ц!л
|нфраструкгури районно! держ:вно! адм!н|сщац1!,
виконазч! ком!тети с1льських, селищних рад, ф|л|!:
<9угу!вське .{Б||>' <9ру!Бський райавтодор> .{||
к*арк|вський Фблавгодор> т1Аг дАк <Автомобйьн|
дороги }кра!ни>, комунальний зак.,1ад охорони
здоров'я <9угу!вська центр!1льна районна л1карня
1м. ]!1.1. (ононент<а>

до 30.11.2013
додатково

до 08.02.2014

6. 9точнити ро3рахунок сил та засо6|в, як1 плануетьоя
залг|ати д.,т'! проведення роб|т з л|квйац1| наод!дщ1в

паводк1в' пропуску льодоходу та повен1.

9правл|ння ащопромислового розвитч районно|
держ.шно| адм|н|сщаш1{, в!дд1л *1(| та буд|вництва
рйонно! державно! адм|н1отрац||, в!л'ц|л
!нфрасщукгури районно! державно! адм1н1отрац|!,
31дщ|л охорони здоров'я рйонно! державно!
а.щд|н1страц!|. виконавч1 ком|тетта сйьських. сели!!]}{их

до 30.11.2013
додатково

до 15.02.20|4



)1!
з!л 3аходи Бпкопавц! [ерм1н

виконання
рад' секгор цив!льного з!!хиоц рйонно! державно!
адъл|н1отрац|| оп!льно з {угу!воьким районним
в1дд|лом [оловного упразл|ння .{ержавно! сл1ясби
}кра!ни з надзвияайних сицац|й у )(арк|воьк|й
област|, ![щу!вським районним в!/щ|лом (з
обс.тгуговування 9угу!|вського та печен!зьког0 рйон1в)
гумвс }кра!ни у {арк|воьк|й област!, т{ру!'вським

районом елещрит|них мереж А|{ <},арк!вобенерго>,

ф|л|ями: <9щу!|вське.(Б[1>' <9уц{вський райавгодор)
дп <{арЁвоький Фблавгодор> пАт дАк
<Автомоб!льн! дороги 9кра!ни>, цехом
телекомун|кац1йних послуг }т[э2 {арк|воько! ф!л1! ||А1
<!кщелеком>, 9ц$вськото ф1л!ето |1А[ <[аврк!вгаз>,
комплекоом водоп1дготовки <Аонець> в!докремленим
пйрозд!лом кп <{арк|вводоканап>, пАт
<Агрокомб1наг <€лобох<а!тський>

7. )|'класти договори з навча.'1ьним центром Фперативно_

рягрально! с.тгРкби цив|льною з:1хисц .{ер>кавно! слух<би
)['кра!ни з надзвинайних оицац|й щодо проведепня, у раз!
необхиноот|, виб1хових роб1т у м1сцл< мож.]тивих
лъодових затор|в

€екгор цив!льного зФ(исц районно| державно1
аддл!н|отрац||, ф|л!!: <9ру1вське .{Ё||>, <9угу!всъкий
райавтодор) .(|1 <)(арк!вський Фблавтодор> |!А1
,{А1( <Автомоб|льн| дороги 9кра!ни>, 9уц!вський
рйонний 3!дцй [оловного упразл|ння .(ержавно|
с.тгРкби 9кра!пи з надзвивайних сицац|й у
{арк|вськ|й област1, виконавч1 ком|теги с!льських,
сели1цних ра'.|

до 15.02.20|4

9. }точнити порядок своечасног0 доведення попереджень 1

опов1щень до населення' робоного персон{1лу та кер|вник!в
ус1х р!вн!в про мож'|и ву зафозу паводка ! повен! та !х
маолштаб1в, а т:|кож порядок 1нформац|йно! взаемод!|

€ектор цив|.тльного з:йисц районно! державно!
а,щд1н!отрац|!, 9угу!вський районний в!дд|л [оловного
управл1ння .{ержавно! служби 9кра!пи з надзвинайних
сицац|й у {арк|воьк1й област|, цех
телекомун!кац|йних послщ !т[э2 {арк1всько! ф|л1| |1А1
к9кртелеком>.виконавч| ком1тети с|льських, селишщих
ра]|

до 30.11.2013
до |5'02.2014
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]тд

з!п
3аходи Биконавц! [ерм!н

виконання
10. Фперативно виов|тлловаги в засобах масово| !нформаш1|

питання про розвиток ! х1д весняного паводка' пропуску
льодоходу 1 повен!, правила повед|нки н{юелення в цих
утп{овах та з?жоди, як| вжива:отьоя для забезпеяент|я захисц
населення | об'скт|в господартов!|нпя.

€екгор цив1льного з{}хисц районно| державно!
адм1н|отрац1!, 9угу!вський районний в1ддй [оловного

управл|ння державно| стгРкби }кра!ни з надзвинйних
сицац1й у !арк1воьк1й област1, цех
телекомун!кац!йних послуг }'[о2 {арк|всько| ф1л!т |!А1
<!кщелеком>, виконавч1 ком!теги с!льських,
селищн!о( рад, тРк <[лобожапка>, фомадсько-
1нформац1йна газета 9тту!вщини <(расная звезда>

на пер1од
проходже-

ння паводк1в,
та веоняно|

повен1

11. |[ривести в готовн1сть гйроспорщи, пр|1!1ад|1' пристро! та
обладнання на водом!рних постах. Фргатт!зув:ши щоденну
робоц г!дролог!чних пост1в 1 забезпечити з |{ими
пост1йний телефонний зв'язок. |1ри защоз1 та на пер!од
проходження льодоходу та повен| щоденно над:вати
1нформац!:о про г!дрлог|.лту обстановку до сектору
цивйьного захисту районно| державно! адм|н|страц1!

1(омплекс водоп|дготовки <Аонець> вйокремлений
пйрозд1л (|{ <{арк|вводокана::>

до 30.11.2013
до 14.02.20|4

12. 3абезпечити проведен!тя регулщних споотережень за
йдролог!.птим 1 льодовим режимом р!яок п1д тас

формрання та проходження водопйля, своечаоне
ск.,1ад{|нпя прогноз|в хар!!ктеристик п:водка' льодоходу та
повен!, !х уточнен}{'{ та доведення до сектору цив1льного
з!1хисц рйонно! державно! алм!н1сщаш|! 1 !нтпих
зац1кавлених упр:|в.,т1нь 1 орг:!н1зац1и' попередження про
небезпечн1 явитпа на о!чках

(омплекс водоп|дготовки' <Аонець> в!докремлений
пйрозд!л 1(|1 <{ррк!вводокан.1л ))' виконавч! том1тети
с!льських, селищних рад

на т1ер|од

проходже-
ння паводк|в,
та весняно{

повен|

13. |[ерев|рити стан | готовн|сть г!дртехн1.л{их опоруд,
небезпечних каскад!в водосховищ | ставк1в району вжити
заход1в для забезпечент:я 1х готовност1:

- каскад на р. €цденок (л1в. приток р. !ди);
- каскад па р. [нилиця (л|в. приток р. €1в. .(онешь.);_ каскад на р. 9уговка (пр.|в. приток р. €1в. ,{онешь)

9уц1вський районний в|дд1л Бловного управл!нпя
.{ерясавно{ сл1исби )['кра1ни з надзвичайних сицац|й у
)0рк|воьк|й област| оп|льтто з Бсхар|всько!,
9каловсько!, (очетоцько] селищними радами.
}(ам'яноярузько!, €тарогнилицько!, [рак|воько!
о!льськими Радами, т1Аг <Ащокомб|нат
<€лобожанський>

до 03.12.20|3



,1!
з/п 3аходп 8иконавц! !ерм!п

викондння
14. Ботановит:т оптимальний режим роботи

водогооподароьких сиотем району з ур{1хранням
н;шовнення водосховищ. ставк|в

!правл1ння афопромислового розвитку районно!
державно! адм1н1страц1|' виконавч1 ком|тети сйьських,
сели!пних оад

до 30.11.2013

до 08.02.2014

15. Фрган|зрати та провести з{1ходи щодо готовност| до
роботи водозабор|в гооподарсько-питного призначення>

водопров!дно_канал|зац1йних спорд | мереж та !н::пах

об'скг!в комуп:1льшого господарства у пер!од ос!нньо-
зимових дощових паводк|в ! весняно] повен|. 3абезпе.папа
в 3он1|х мож.'1ивог0 затот1лення та евакуац1! наоелен|{я
сан|тарний нагляд за отаном джерел питног0
водозабезпечення

3|дд!л *([ та бул!вништва рйонно! державно|
адм|н|страц1!' 9угу|вське м1:крайонне управл!ння
[оловного управл!ння ,{ержсанеп!дслухби у
{,арк1вськ1й област1, виконавч! ком|тети с1льських,
селищних ра'д

до 30.11.2013
до 14.02.20|4

16. Бжити заход|в до недопущення переповнення та скида|{ня
цео[!ищених сток1в !з накопинуван|в тваринницьких ферм 1

комплекс!в та !х рйнтъання в пео1од паводк|в | повен|

9правл!нпя афоцромислового розвитку рйонно!
державно! алм1н|сщаш!|, пАт <Агрокомб!нат
<€лобожаноький>

до 30.11.2013
до |4.02.20|4

\7. ||ровеоти попереджув11льн1 заходи щодо запоб1гання
нещасним випадкам оеред рибшпок-:ттобител|в у пер|од
.,1ьодост{шу' проходженн'| льодоходу та повен1 на р|тках !

водоймах рйону

9уц!вський районний в! п'ц1л [оловного управл|ння
.{ер>кавно! сщтсби )['кра1ни з надзвивайних оицац1й у
},арк!воьк!й об4аст1 оп!.тьно з 9уц!воькото рйонното
орган|зац|ето 9кра!нського товариства мис.гпдвц1в та
рибалок. викон[вчими ком1тетами с!льських.
се.]1и1![них о'1д

||ротягом
о?!пньо_
зимового
пер|оду

18. }точнити наявн!сть та техн|.плий отан плавзасоб1в, як!
11лануетьоя залу{ити пц час паводка' пропуску льодоходу
та повен|

9угу1вський районний в|дд|л [оловного управл!ння
,{ержавно| служби 9кра|яи з надзвинйних оицац|й у
)0рк!воьк1й област! сп1льно з 9уг$воькото районното
орган|заш!сю }кра|нського товариства мисливц|в та
рибалок, виконавчими ком1тегами с|льських,
сели1пн]{х о'1д

до 30.11.2013

до |\.02.20|4

!{ер!вник апарату районно1
дер'(авпо| адм!н|страц|[

)1унников 2 44 98

!.}о. ковтун



3АтввРджвно
Розпорядження голови

посАдови- склц
районного оперативного пптабу для в'(иття невйкладних заход1в щодо
безавар|йного пропуску ос!нньо-зимових дощових паводк|в, льодоходу

| весняпо! повен! 2013-2014 рок!в

1. |{ерш:ий застпник голови районно| державно! адм|н1сщац|| _ голова
районного оперативного тптабу.

2. 3асцпник голови районно! державно| адм|н1страц|! _ засцпник голови
районного оперативног0 п:табу.

3. 3ав|дуван сектору цив|льного зс!хисц районно| державно| адм1н|страц|!
- в1дпов|дальний секретар районного оперйивного п:табу.

4. Ёачальник управл|ння агропромисловог0 розвитч районно| державно{
адм!н|сщаш1|

5. }{ачальник управл1ння економ!чног0 розвитку | торг|вл| районно!
дерх<авно| адм!н!сщац!|.

6. Ёачальник в|дд|лу х(итлово_комунальног0 гооподарства та буд!вництва
районно! дерясавно] адм!н!сщац1|.

7. }{ачальник в!дд!лу |нфраструкцри районно| державнот адм|н!страц||.
8. }{ачальник в1дд}у охорони здоров'я районно! деря<авно! адм1н|отрац||.
9' 3ав|дуван сектоРу оборонно!, моб|л1зац1йно!, режимно-секретно|

роботи та взаемод!] з правоохоронними органами аларату районно| дер:кавно|
адм!н!ощац!|

10. }{ачальник в|дд!лу масових комун!кац1й ,!парац районно| державно|
адм1н|ощац1!.

11.Ёачальник 9уц!вського районного в1дд!лу (з обслуговування
т{уц!вського та |1ечен|зького район|в) гумвс !ща!ни у {арк|вськ!й област|
(за згодото).

12. }{ачальник 9уц!вського районного в1дд|лу [оловного управл!ння
.{ержавно| слух<би !кра!ни з надзвичайттих сицац|й у [арк|вськ|й област!
(за згодото).

(ер!вник апарату районно[
дерясавно1 адм1н!страц!1

)1унников 2 44 98

щ

1.|о. ковтун


