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ПЛАН 

основних заходів щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків  

у 2021 році на території Білгород-Дністровського району 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні за виконання 

Термін 

виконання 

Заходи, які реалізуються на етапі підготовки 

1.  На основі аналізу дій органів управління та 

сил під час пропуску льодоходу, весняної 

повені та дощових паводків попередніх років 

розробити та затвердити плани основних 

заходів щодо підготовки до пропуску 

льодоходу, повені та паводків у 2021 році на 

території Білгород-Дністровського району 

Сектор ОР, ЦЗ та ВПР 

Білгород-Дністровське МРВ ГУ ДСНС 

України в Одеській області, 2 ДПРЗ 

ГУ ДСНС України в Одеській області, 

Білгород-Дністровське УВГ,  

Білгород-Дністровська РЕМ ПАТ 

«Одесаобленерго»,  

Білгород-Дністровська дільниця 

«Овідіопольського ДЕД», 

В/Ч А 3955,  

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад 

До 01.03. 

2.  3 урахуванням попередніх оцінок та 

кліматичних екстремумів відкоригувати карти-

схеми зон можливого виникнення 

надзвичайних ситуацій, пов'язаних із паводком 

та пропуском льодоходу і повені. Визначити 

об'єкти життєзабезпечення населення, 

транспорту, енергетики, зв'язку та інші об'єкти 

господарювання, що можуть зазнати 

негативного впливу природних явищ, та 

розробити заходи щодо забезпечення їх 

сталого функціонування під час пропуску 

повені та паводків 

Сектор ОР,ЦЗ та ВПР 

Білгород-Дністровський МРВ ГУ 

ДСНС України в Одеській області 

Білгород-Дністровське УВГ, Білгород-

Дністровська РЕМ ВАТ 

«Одесаобленерго»,  

ПЧ-4,  

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад 

До 01.03. 

3.  Провести комісійне обстеження населених 

пунктів, розташованих в зоні прогнозованого 

підтоплення з метою визначення кількості 

населення та житлових будинків, що можуть 

бути зруйновані під час повені. За кожною 

людиною, яка потребує соціальної допомоги, 

закріпити відповідального працівника за його 

евакуацію при загрозі та проходженні паводку. 

Сільські, селищні та міські ради До 05.03. 

4.  Уточнити розрахунок сил та засобів для 

проведення запобіжних заходів і виконання 

робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені 

та паводків. 

Сектор ОР,ЦЗ та ВПР 

Білгород-Дністровський МРВ ГУ 

ДСНС України в Одеській області, 2 

ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській 

області, 

Білгород-Дністровське УВГ, Білгород-

Дністровська РЕМ ВАТ 

«Одесаобленерго»,  

ПЧ-4, виконкоми сільських, 

селищних, міських рад 

До 26.02. 

5.  Уточнити порядок взаємодії органів 

виконавчої влади всіх рівнів, порядок і 

регламент зв'язку, інформування, оповіщення 

у разі виникнення надзвичайних ситуацій та 

виконання робіт з ліквідації наслідків 

льодоходу, повені та паводків 

Сектор ОР,ЦЗ та ВПР 

Білгород-Дністровський МРВ ГУ 

ДСНС України в Одеській області, 

Білгород-Дністровське УВГ,  

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад 

До 12.03. 



6.  Уточнити порядок доведення попереджень і 

оповіщень до населення, робочого персоналу 

та керівників усіх рівнів про можливу загрозу 

наводка і повені та їх орієнтовні масштаби. 

Сектор ОР,ЦЗ та ВПР 

Білгород-Дністровський МРВ ГУ 

ДСНС України в Одеській області, 

Білгород-Дністровське УВГ,  

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад 

До 25.02. 

7.  Створити оперативні штаби та оперативні 

(мобільні) групи для керівництва роботами з 

пропуску льодоходу, повені та паводків, 

розробити регламент їх роботи, у тому числі 

цілодобового чергування. 

Сектор ОР,ЦЗ та ВПР 

Білгород-Дністровський МРВ ГУ 

ДСНС України в Одеській області, 

Білгород-Дністровське УВГ,  

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад 

 

До 12.03. 

8.  Провести очищення зливових каналізаційних 

та дренажних систем населених пунктів, 

водовідвідних і меліоративних каналів, русел 

малих річок, водопропускних споруд під 

автомобільними мостами та дорогами для 

забезпечення водовідведення. 

Виконкоми сільських, селищних, 

міських рад,   

Білгород-Дністровська дільниця 

«Овідіопольського ДЕД»,  

ПЧ-4 

 

До 10.03. 

9.  Провести обстеження наявних плавзасобів 

незалежно від форм власності, забезпечити їх 

готовність для залучення до дій в умовах 

льодоходу, повені та паводків. 

Сектор ОР,ЦЗ та ВПР 

Білгород-Дністровський МРВ ГУ 

ДСНС України в Одеській області, 

Білгород-Дністровське УВГ,  

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад 

 

До 05.03. 

10.  Участь у тренуванні (навчанні) органів 

управління і формувань територіальних 

підсистем єдиної державної системи 

цивільного захисту щодо дій в умовах 

пропуску льодоходу, паводка і повені. 

Сектор ОР,ЦЗ та ВПР 

Білгород-Дністровський МРВ ГУ 

ДСНС України в Одеській області, 

Білгород-Дністровська РЕМ ВАТ 

«Одесаобленерго»,  

Білгород-Дністровське УВГ,  

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад 

До 18.02. 

11.  Провести уточнення (корегування) планів 

евакуації, в яких передбачити транспортне 

забезпечення евакуаційних заходів (укладення 

договорів з перевізниками), охорону і захист 

об’єктів і матеріальних цінностей, що 

неможливо вивезти із зони затоплення та 

заходи життєзабезпечення населення і 

створення необхідних побутових умов у 

місцях тимчасового розміщення на період 

евакуації. 

Сектор ОР, ЦЗ та ВПР 

Білгород-Дністровське МРВ ГУ ДСНС 

України в Одеській області 

Білгород-Дністровське УВГ,  

Білгород-Дністровська РЕМ ПАТ 

«Одесаобленерго»,  

Білгород-Дністровська дільниця 

«Овідіопольського ДЕД»,  

Білгород-Дністровський ВП ГУ НП 

в Одеській області 
В/Ч А 3955, виконкоми сільських, 

селищних, міських рад 

До 25.02. 

12.  Визначити у складі місцевих, територіальних і 

відомчих матеріальних резервів, призначених 

для запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій, необхідний аварійний запас пально-

мастильних, будівельних та сипучих 

матеріалів, мішків, засобів освітлювання, 

захисного одягу, шанцевого інструменту тощо. 

Забезпечити його завчасне та раціональне 

розміщення поблизу зон можливих затоплень. 

Сектор ОР, ЦЗ та ВПР 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад 

До 01.03. 

13.  Забезпечити нормативні запаси реагентів, 

знезаражуючих засобів і реактивів для 

очищення та знезараження питної води, 

проведення посиленого відомчого 

Виконкоми сільських, селищних, 

міських рад 

До 05.03. 



лабораторного контролю і державного 

санітарного нагляду за якістю питної води в 

умовах проходження льодоходу, повені та 

паводків. 

Заходи, які реалізуються на етапі проходження паводку, льодоходу та повені 

1.  Не допускати відключення організацій і постів 

гідрометеорологічної служби, що здійснюють 

гідрометеорологічні спостереження, від 

засобів зв'язку та енергопостачання 

Білгород-Дністровській РЕМ ПАТ 

"ЕК Одесаобленерго",  

Білгород-Дністровське УВГ 

У період 

проходжен 

ня паводка 

та повені 

2.  Здійснювати цілодобовий моніторинг 

гідрометеорологічної та водогосподарської 

інформації від суміжних держав з метою 

забезпечення заходів щодо безаварійного 

пропуску льодоходу, повені та паводків на 

річках, які беруть початок за територією 

України і протікають у її межах, а також 

своєчасне складання прогнозів і характеристик 

льодоходу, повені та паводків, їх уточнення та 

доведення до органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

Білгород-Дністровське УВГ У період 

формування 

і проходжен 

ня паводка 

та повені 

3.  Здійснювати збір інформації за розвитком 

повені, паводків та динамікою зон затоплення 

з метою своєчасного здійснення оперативних 

заходів щодо захисту населення і зменшення 

збитків об'єктам економіки 

Сектор ОР,ЦЗ та ВПР 

ГУ ДСНС в Одеській області,  

Білгород-Дністровське УВГ,  

ЦРЛ,  

Білгород-Дністровське районне 

управління ГУ ержпродспоживслужби 

в Одеській обл. 

У період 

формування 

і проходжен 

ня паводка 

та повені 

4.  Провести комплекс необхідних робіт, 

пов'язаних із забезпеченням захисту від 

затоплення місць зберігання хімічних засобів 

захисту,рослин, складів отрутохімікатів, 

пально-мастильних матеріалів, пунктів 

заправки пальним, сміттєзвалищ, потенційно 

небезпечних об'єктів. Визначити заходи щодо 

недопущення потрапляння в навколишнє 

середовище небезпечних речовин 

Виконкоми сільських, селищних, 

міських рад,   

відділ ЖКГ, містобудування, 

архітектури, інфраструктури та 

захисту довкілля, 

керівники СГД 

У період 

формування 

і 

проходження 

паводка та 

повені 

5.  Встановити оптимальні режими роботи 

водогосподарських систем і комплексів з 

урахуванням екологічних вимог та санітарних 

норм і правил за участю представників 

природоохоронних, рибоохоронних органів, та 

інших заінтересованих державних установ і 

організацій 

Білгород-Дністровське УВГ,  

відділ ЖКГ, містобудування, 

архітектури, інфраструктури та 

захисту довкілля,  

Білгород-Дністровське МРУ ГУ 

Державної санітарно-епідеміологічної 

служби в Одеській області, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад 

На період 

формування 

і 

проходження 

паводка та 

повені 

6.  Оперативно висвітлювати в засобах масової 

інформації питання про розвиток та хід 

пропуску паводка і повені, правила поведінки 

населення в цих умовах та заходи, які 

вживаються для забезпечення захисту 

населення і об'єктів господарювання 

Білгород-Дністровський МРВ ГУ 

ДСНС в Одеській обл., 

Білгород-Дністровське УВГ, 

Головний спеціаліст з питань 

організаційної та інформаційної 

діяльності, цифрового розвитку та 

захисту персональних даних РДА 

При загрозі 

та на 

період 

проходження 

паводка та 

повені 

7.  Посилити контроль за санітарно- 

епідеміологічною ситуацією на територіях 

підтоплених населених пунктів та після спаду 

води в них. 

Виконкоми сільських, селищних, 

міських рад,  

ВП «Білгород-Дністровський 

міскрайонний відділ лабораторних 

досліджень ДУ «Одеський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» 

Під час 

підтоплення 



8.  Підготувати обґрунтовуючи матеріали та 

проект розпорядження Голови районної 

державної адміністрації про виділення коштів 

на мінімізацію та ліквідацію негативних 

наслідків весняної повені та паводків з 

резервного фонду 

Управління соціального захисту 

населення, 

фінансове управління,  

відділ ЖКГ, містобудування, 

архітектури, інфраструктури та 

захисту довкілля,  

сектор ОР,ЦЗ та ВПР, 

Білгород-Дністровське УВГ,  

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад 

У період 

проходження 

паводка та 

повені 

 


