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ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 
1. Про ситуацію, що склалася в селах Монаші, Олексіївка, Маразліївка. Великомар'янівка, 

Широке внаслідок підняття рівня ґрунтових вод та заходах щодо її поліпшення». 
2. Щодо посилення контролю за виконанням карантинних заходів 

3. Про вжиття невідкладних заходів пов’язаних із проходженням паводків на території 

району. 

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

РІШЕННЯ 1 
 «Про ситуацію, що склалася в селах Монаші, Олексіївка, Маразліївка. Великомар'янівка, 
Широке внаслідок підняття рівня ґрунтових вод та заходах щодо її поліпшення». 

Внаслідок сильної зливи, яка відбулася 30 червня 2020 року почалось підвищення рівня 
ґрунтових вод в селах Монаші, Олексіївка, Маразліївка. Великомар'янівка, Широке Білгород-
Дністровського району. Підняття ґрунтових вод сталося внаслідок замулення русла р. Алкалія 
та виходу з ладу дренажної системи в с. Маразліївка. 

Станом на 10.00 рівень ґрунтових вод складає 1.5 м.. Затоплені підвальні приміщення в 
житловому секторі, виникло намокання стін житлових та господарських будівель. Підняття 
рівня ґрунтових вод до їм. викличе припинення водопостачання в селі. Площа зони, що 
охоплена дією підняття ґрунтових вод орієнтовно складає 3,5 кв. км. Порушені нормальні 
умови проживання 460 осіб, На теперішній час зруйнований дах 2-х погребів, в наявності 
тріщини в 26 будівлях, 1 будівля зруйнована. 

Підняття рівня ґрунтових вод до 1м. викличе припинення водопостачання в селах 
Монаші, Олексіївка, Маразліївка, Великомар'янівка, Широке. 

Розглянувши повідомлення виконкому Маразліївської сільської ради про надзвичайну 
ситуацію від 02.07.2020 року № 02-07/716, з метою ліквідації надзвичайної ситуації комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. На підставі розглянутих документів, керуючись вимогами Національного класифікатора 
надзвичайних ситуацій ДК 019:2020, що затверджений наказом Держспоживстандарту України 
від 11.10.2020 № 457 (зареєстрований в Мінюсті за № v0457609-10), визнати подію у селах 
Монаші, Олексіївка, Маразліївка. Великомар'янівка, Широке Білгород-Дністровського району 
надзвичайною ситуацією природного характеру Код 20260 «НС, пов’язана з підвищенням 
рівня ґрунтових вод (підтопленням)», класифікаційна ознака 20 розділу II Надзвичайні ситуації 



природного характеру, Порушення нормальних умов життєдіяльності понад 100 осіб внаслідок 
підвищення рівня ґрунтових вод на забудованих територіях до глибини вище проектних норм 
осушення. 
2. Визначити зоною розповсюдження надзвичайної ситуації територію Маразліївської сільської 
ради Білгород-Дністровського району. 
3. На підставі пп.5 п 2 статті 75 кодексу Цивільного захисту призначити Керівником робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Маразліївського сільського голову Чумака О.О., про 
що виконкому сільської ради видати відповідне розпорядження. 
4. Керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації для безпосередньої 
організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації, на підставі п.3 Положення про штаб з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, що затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України 
26.12.2014 № 1406 та Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2015 р. за  
№ 47/26492 

5. Голові виконкому Маразліївської сільської ради (Чумак О.О.) 
5.1. На підставі вимог ст. 79 Кодексу Цивільного захисту України з метою ліквідації та 
мінімізації впливу небезпечних чинників, які виникли внаслідок надзвичайної ситуації, 
організувати проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 
5.2. Організувати фінансування робіт відповідно до вимог Порядку фінансування робіт з 
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, який затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. № 140  
5.3. Під час проведення робіт спільно з закладами охорони здоров’я району, Білгород-
Дністровським РУ ГУ Держпродспоживслужби України в Одеській області, Відокремленим 
Підрозділом "Білгород-Дністровський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ 
"Одеський ОЛЦ МОЗ України" вжити додаткові карантинні заходи в зоні виникнення 
надзвичайної ситуації. 
5.4. Створити спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій природного характеру 
відповідно до Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру  регіонального, місцевого та об'єктового рівня що 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 843.  

Термін: негайно 
5.5. Для контролю за динамікою підвищення рівня ґрунтових вод в населених пунктах, яки 
розташовані у заплаві р. Алкалія, встановити дві водомірні рейки  

Термін: 07.07.2020 року 
5.6. Організувати контроль за рівнем ґрунтових вод в житлових та господарських будівлях  

Термін: постійно 
5.7. Для визначення рівня надзвичайної ситуації відповідно до Порядку класифікації 
надзвичайних ситуацій за їх рівнями що затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 березня 2004 р. № 368 надати до сектору оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами Білгород-Дністровської районної державної 
адміністрації документи згідно Вимог до переліку та змісту документів для надання 
експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації, що затверджені наказом Міністерства 
внутрішніх справ України 04.09.2014 № 905 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01 
жовтня 2014 р. за № 1193/25970 

Термін: 18.07.2020 року 
РІНЕННЯ 2 

Щодо посилення контролю за виконанням карантинних заходів 
 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 
постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
СоV-2», від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину, з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 



SARS-СоV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», від 17.06.2020 № 500 «Про 
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Головам виконкомів сільських рад 
1.1 На підвідомчих територіях організувати роботу щодо проведення перевірок за 
дотриманням карантинних норм керівниками суб’єктів господарювання, які експлуатують зони 
відпочинку, пляжі, заклади громадського харчування, торговельно-розважальні центри та інші 
об’єкти з масовим перебуванням людей. 
1.2 Рекомендувати керівникам закладів громадського харчування та закладів розважальної 
діяльності обмежити час роботи до 22 годин. 
1.3 Забезпечити виконання постанови Головного державного санітарного лікаря України від 
02.06.2020 № 32 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування на період карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 
1.4. забезпечити виконання карантинних заходів згідно із постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину, з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-СоV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (зі змінами). 

Невідкладно 
На період проведення карантинних заходів 

2. Суб’єктам господарювання, які експлуатують зони відпочинку (пляжі) тощо, та в 
місцях масового перебування людей забезпечити: 
2.1. Дотримання соціальної дистанції (не менше 1,5 метрів) між відпочиваючими (включаючи 
облаштування майданчиків з шезлонгами) та інших протиепідемічних заходів. 

Невідкладно 
На період проведення карантинних заходів 

2.2. Дотримання карантинних заходів з розрахунку фізичної дистанції між відвідувачами не 
менше 1,5 метра та знаходження однієї особи на 5 м2 площі будівлі або території (якщо захід 
проводиться на відкритому повітрі). 

Невідкладно 
На період проведення карантинних заходів 

2.3. Дотримання соціальної дистанції між сусідніми столами не менше 1,5 метра та 
розміщення за столом не більше 4 осіб (постанова головного санітарного лікаря України № 32 
від 02.06.2020). 

Невідкладно 
На період проведення карантинних заходів 

2.4. На вході до ринків організувати місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками, 
забезпечити одночасне перебування відвідувачів ринку з розрахунку не більше однієї особи на 
10 квадратних метрів площі ринку із одночасним обмеженням контакту між працівниками та 
відвідувачами ринку шляхом організації обслуговування з дотриманням принципу соціального 
дистанціювання (1,5 метри). 

Невідкладно 
На період проведення карантинних заходів 

2.5. Допуск працівників, суб'єктів господарювання та їх працівників, які здійснюють торгівлю 
на ринках та відвідувачів на територію ринку дозволяти лише у респіраторі або захисній масці, 
у тому числі виготовленій самостійно, так, щоб були прикриті ніс та рот, та після проходження 
температурного скринінгу. 

Невідкладно 
На період проведення карантинних заходів 

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації 
3.1. Проводити роз'яснювальну роботу з представниками підприємств, які здійснюють 
перевезення людей щодо дотримання карантинних норм водіями та пасажирами, перебування в 
медичних засобах індивідуального захисту, наявності в кожному транспортному засобі, яке 



здійснює перевезення людей, дезінфікуючих засобів, забезпечення соціальної дистанції між 
пасажирами. 
3.2. Організувати роботу з автомобільними перевізниками щодо забезпечення збільшення 
кількості транспортних засобів на автобусних маршрутах. 
4. Закладам охорони здоровя району забезпечити виконання галузевого Стандарту 
надання медичної допомоги «Коронавірусна хвороба» (COVID-19) в закладах охорони здоров'я. 

Невідкладно 
5. Білгород-Дністровському районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 
Одеській області 
Посилити держнагляд у сфері санітарного законодавства за дотриманням тимчасових 
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на 
період карантину у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-2019, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

На період проведення карантинних заходів 
 

РІШЕННЯ 3 
Про вжиття невідкладних заходів пов’язаних із проходженням паводків на території 
району 

Внаслідок інтенсивних опадів впродовж 22-23 червня на 07.00 на території 15 
адміністративних районів Івано-Франківської області відбулось підтоплення 165 населених 
пунктів. Згідно з повідомленням Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів 
ДСНС України, у зв'язку з пропуском дощового паводку з Дністровського водосховища, в 
Одеській області можливе підвищення рівня води до небезпечних відміток. Це може призвести 
до підтоплення автомобільної дороги М-15 «Одеса-Рені. Враховуючи значні обсяги скидів з 
Дністровського водосховища внаслідок паводкової ситуації у верків’ях Дністра, комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Сектору оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами районної державної адміністрації 
1.1.  Організувати взаємодію органів місцевого самоврядування із структурними підрозділами 
Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, Дністровським 
та Білгород-Дністровським міжрайонними управліннями водного господарства, під час 
проходження паводків на р. Дністер. 
1.2. Організувати оповіщення населення щодо загрози паводку шляхом звернення через місцеві 
засоби масової інформації, по дворового обходу з інформуванням про розвиток та хід проходження 
паводку, правил поведінки населення в цих умовах та заходи, що вживаються для забезпечення 
захисту населення і об’єктів господарювання. 
1.3. Забезпечити своєчасне інформування органів управління, спеціалізованих служб, населення 
про загрозу паводку. 
1.4. Забезпечити управління силами та засобами районної ланки територіальної підсистеми 
ЄДСЦЗ, що залучатимуться до ліквідації. 
1.5. Забезпечити організаційно-методичне управління, координацію і контроль за діяльністю 
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з 
питань соціально-економічного, правового та медичного захисту громадян, які опинились в зоні 
підтоплення. 
2. Голові комісії з питань евакуації району – керівнику апарату районної державної 

адміністрації 
2.1. Підготувати до роботи комісію з питань евакуації району та комісії з питань евакуації 
населених пунктів.  
2.2. Організувати можливу евакуацію населення із зони підтоплення. 
2.3. Спланувати заходи щодо проведення евакуації місцевого населення із зон можливого 
підтоплення, своєчасного їх інформування про проведення зазначених заходів. 
3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації 
Білгород-Дністровському міжрайонному управлінню водного господарства 



3.1. Привести в готовність матеріальні резерви, призначені для запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій, необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та 
сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту 
тощо, забезпечити завчасне та раціональне їх розміщення поблизу зон можливих затоплень. 
3.2. Опрацювати питання щодо визначення місць забору сипучих матеріалів та порядку їх 
видачі, наповнення мішків та доставления у разі потреби для посилення дамб та берегових 
ліній.  
3.3. Організувати роботу щодо залучення матеріальних резервів для ліквідації паводку відповідно до 

чинного законодавства. 
 

4. Виконкомам сільських рад 
4.1. Привести в готовність сили та засоби, які будуть залучені для протидії загрозам і 
реагування на надзвичайні ситуації (події) під час проходження паводків на території Одеської 
області. 
4.2. Організувати оповіщення населення щодо загрози паводку шляхом звернення через місцеві 
засоби масової інформації, по дворового обходу з інформуванням про розвиток та хід 
проходження паводку, правил поведінки населення в цих умовах та заходи, що вживаються для 
забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання. 
4.3. Підготувати достовірну інформацію щодо місць проживання маломобільних і 
малозахищених груп населення та забезпечити її вчасне надання рятувальним підрозділам.  
4.4. Організувати в зоні проведення робіт з ліквідації наслідків повені і паводку всебічне 
матеріально-технічне забезпечення, харчування та відпочинок задіяних до ліквідації сил. 
 
 
 
 
Голова комісії –  
голова районної державної адміністрації                                    Г. Яцишена 
 
 
 
Секретар комісії                                                                               М. Лаврик 


