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НОВОПСКОВСЬКА р а й о н н а  д е р ж а в н а  а д м і н і с т р а ц і я

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РО ЗП О РЯДЖ ЕН Н Я  
голови районної державної адміністрації

49 ла-отоъР гого/і смт Новопсков У £ 9

Про готовність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, районних 
служб і організацій до пропуску льодоходу, повені та паводку в 2020 році на території 
Новопсковського району Луганської області

Відповідно до ст. 19 Кодексу цивільного захисту України, ст.ст. 6, 21 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», під. 6 п. «б» ч. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», ст.ст. 4, 5, 8, 9, ЗО Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», ст.ст. 18, 41 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», інформації начальника Новопсковського міськрайонного відділу 
ГУ ДСНС України у Луганській області «Про готовність органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, районних служб і організацій щодо пропуску льодоходу, повені 
та паводку в 2020 році», з метою реалізації заходів, спрямованих на ліквідацію загрозливих 
ситуацій, що можуть скластися внаслідок підтоплення на території Новопсковського району 
Луганської області 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Інформацію начальника Новопсковського міськрайонного відділу ГУ ДСНС 
України у Луганській області «Про готовність органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, районних служб і організацій щодо пропуску льодоходу, повені та паводку 
в 2020 році» взяти до відома.

2. Затвердити заходи щодо готовності органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, районних служб і організацій до пропуску льодоходу, повені та паводку в 
2020 році на території Новопсковського району Луганської області (додаються).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

илї?угО їО ^О Ю ^- с&

Заходи
щодо готовності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

районних служб і організацій до пропуску льодоходу, повені та наводку в 2020 році на 
території Новопсковського району Луганської області

№
п/п

Зміст заходу Термін
виконання

Відповідальні за виконання

1 2 3 4
1. Провести перевірку готовності 

техніки та обладнання, яке у разі 
потреби буде залучено для 
ліквідації надзвичайних ситуацій 
та яке необхідно тримати у 
належному стані.

до 01 березня 
2020 року

начальник міськрайонного 
відділу Головного управління 
ДСНС України у Луганській 
області (за згодою), 
Новопсковська 
райдержадміністрація

2. Створити аварійно-рятувальні 
команди чисельністю до 5 
чоловік, забезпечити їх 
високопрохідною технікою і 
тримати її у готовності до 
проведення аварійно-рятувальних 
робіт.

до 29 лютого 
2020 року

керівник Новопсковського 
проммайданчику 
Сєвєродонецького ЛВУ МГ 
ТОВ «Оператор 
газотранспортної системи 
України» АТ «Укртрансгаз» (за 
згодою), Новопсковського РЕМ 
ТОВ «ЛЕО» (за згодою), 
Новопсковського міжрайонного 
управління по експлуатації 
газового господарства АТ 
«Луганськгаз» (за згодою)

3. Затвердити заходи щодо 
організованого перепуску 
льодоходу та паводку, 
відкоригувати плани дій у разі 
виникнення повені та створити 
місцеві оперативні штаби для 
керівництва роботами та 
ліквідації надзвичайних ситуацій.

до 01 березня 
2020 року

голови селищних та сільських 
рад, території яких потрапляють 
в зону можливого затоплення (за 
згодою)

4. Перевірити протипожежний стан 
підприємств, які розташовані у 
населених пунктах, що 
відсікаються повеневою водою, та 
стан гідроспоруд, захисних дамб 
на водосховищах району, вжити 
заходів щодо усунення виявлених 
недоліків.

до 02 березня 
2020 року

начальник міськрайонного 
відділу Головного управління 
ДСНС України у Луганській 
області (за згодою)

5. Провести ряд заходів щодо 
підготовки водоток та мостів, 
особливо низьководних, до 
паводку: ремонт поручнів, 
перильних огороджень,

перед
загрозою
паводку

начальник філії 
«Новопсковський райавтодор» 
(за згодою)



облаштування водних переправ 
віхами та обмеження руху 
транспортних засобів на 
підтоплених ділянках доріг та 
мостах.

6. Підготовити підвісний 
пішохідний міст через р. Айдар до 
с. Осинове, а при різкому підйомі 
паводкових вод облаштувати 
освітлення пішохідного мосту.

до 07 березня 
2020 року

голова Новопсковської 
селищної ради (за згодою)

7. Спланувати медичне 
обслуговування мешканців 
населених пунктів, які 
розташовані у зонах, що 
відсікаються водою, провести 
передчасну госпіталізацію 
вагітних жінок та тяжкохворих 
осіб до районної лікарні.

на період 
паводку 

2020 року

в. о. головного лікаря КНП 
«Новопсковського ТМО» (за 
згодою), в. о. директора КНП 
«Новопсковський ЦПМСД» (за 
згодою)

8. Створити запас життєво 
необхідних продуктів та товарів 
першої необхідності в магазинах, 
розташованих на території зон, які 
відсікаються водою, із розрахунку 
мінімум на один тиждень.

до 07 березня 
2020 року

голови селищних, сільських рад, 
населені пункти, яких 
відсікаються від основних доріг 
під час паводку (за згодою)

9. Визначити місця, персональний 
склад та графіки чергування на 
переправах через водні об’єкти.

до 01 березня 
2020 року

голови селищних та сільських 
рад, території яких потрапляють 
в зону можливого затоплення (за 
згодою)

10. Виділити колісні трактори Т-150 з 
обладнаними причепами і 
буксирними пристроями для 
перевезення, буксирування 
необхідних вантажів через водні 
переправи, затоплені дільниці.

на період 
загрози 
паводку

керівники ФГ "Хижняк" (за 
згодою), ПСП «Добробут» (за 
згодою), СТОВ АФ 
«Закотненська» (за згодою), ФГ 
«Застава-2010» (за згодою), 
СТОВ «0рхідея-2015» (за 
згодою)

11. Провести ревізію човнів, 
укомплектувати їх веслами, 
баграми, рятувальними кругами, 
ланцюгами.

до 01 березня 
2020 року

керівники підприємств, 
організацій та установ, які 
знаходяться на території 
можливого затоплення (за 
згодою)

12. Відпрацювати графік роботи шкіл 
на період перепуску повеневої 
води та провести роботу щодо 
недопущення загибелі дітей в цей 
період.

на період 
паводку 
2020оку

начальник відділу освіти 
райдержадміністрації, 
начальник відділу освіти 
Новопсковської селищної ради 
(за згодою)

13. Забезпечити цілодобовим 
телефонним зв'язком районну 
комісію з питань техногенно- 
екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій, пункт 
чергування на переправі, сільські 
та селищні ради на період 
перепуску повеневої води, 
своєчасне оповіщення населення 
про загрозу підтоплення.

до 05 березня 
2020оку

провідний інженер ДМД № 
333/5 м. Старобільськ 
Харківської філії ПАТ 
«Укртелеком» ( за згодою)



14. Підготувати човен для здійснення 
допомоги потерпілим, доставки 
при необхідності команд служби 
ДСНС та забезпечити висвітлення 
правил поведінки людей під час 
проходження повеневих вод у 
засобах масової інформації.

до 05 березня 
2020 року

начальник міськрайонного 
відділу Головного управління 
ДСНС України у Луганській 
області (за згодою)

15. Забезпечити постійне соціальне 
обслуговування одиноких та 
одиноко проживаючих осіб, які 
попадають у зону підтоплення.

на період 
паводку 

2020 року

директор Новопсковського 
територіального центру 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)

16. Визначити місця розташування 
тварин сільськогосподарських 
підприємств та приватного 
сектору, евакуйованих із районів 
підтоплення, забезпечивши їх 
запасом кормів і довести 
відомості про ці місця до 
керівників сільськогосподарських 
підприємств та голів сільських, 
селищних рад.

до 05 березня 
2020 року

т. в. о. начальника управління 
агропромислового розвитку 
Новопсковської 
райдержадміністрації, 
голови селищних та сільських 
рад, території яких потрапляють 
у зону підтоплення (за згодою)

17. Організувати цілодобове 
чергування відповідальних осіб у 
сільських та селищних радах, 
населені пункти яких 
потрапляють у зону можливого 
підтоплення

на період 
паводку 

2020 року

голови Новопсковської, 
Білолуцької селищних рад, 
Закотненської, Павленківської, 
Новобілянської, Танюшівської 
та Пісківської сільських рад (за 
згодою)

18. Визначити додаткові завдання 
нарядам поліції щодо підтримки 
громадського порядку, охорони 
майна у місцях водних переправ, 
пішохідних мостів, зон населених 
пунктів, що відсікаються на 
період повені, недопущення 
випадків мародерства.

на період 
паводку 

2020 року

начальник Новопсковського 
відділу поліції ГУ Національної 
поліції України в Луганській 
області ( за згодою)

19. Забезпечити висвітлення заходів 
щодо пропуску льодоходу, повені 
та паводку у 2020 році на 
території Новопсковського 
району.

на період 
паводку 

2020 року

головний редактор районної 
газети «Перемога» (за згодою). 
Новопсковська 
райдержадміністрація, голови 
сільських та селищних рад (за 
згодою)


