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Комплексний план заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій під
час експлуатації об`єктів економіки та житлово –комунального сектору в
осінньо-зимовий період 2019-2020 років

№
з/п
1

1

2

3

4

5

Заходи

Термін
відповідаль
виконання
ні
Проаналізувати
надзвичайні
ситуації
До
техногенного та природного характеру, які мали 01.11.2019
місце в минулі осінньо-зимові періоди, визначити
об`єкти життєзабезпечення населення, транспорту,
енергетики,
зв`язку
та
інших
об`єктів
господарства, що можуть зазнати негативного
впливу від надзвичайних ситуацій
Уточнити плани реагування сил і засобів та До
порядок взаємодії виконкому селищної ради з 01.11.2019
підприємствами і організаціями, які розташовані на
території селищної ради, а також порядок і
регламент зв’язку у разі виникнення надзвичайних
ситуацій
Проаналізувати стан готовності підприємств, До
установ, організацій, аварійних бригад до дій у 01.11.2019
разі
виникнення
надзвичайних ситуацій
в
екстримальних зимових умовах
Забезпечити оперативне залучення автономних При загрозі
джерел енергопостачання у випадку відключення виникненн
від електропостачання
найбільш уразливих я НС
категорій споживачів в першу чергу об`єкти
соціальної сфери.
Забезпечити заготівлю та вивезення на дороги До
Керівник КП
необхідної кількості протиожеледних матеріалів
20.11.2019 «НАДІЯ»
Дерун Н.В.
Сприяти підготовці пересувних пунктів обігріву та При загрозі
харчування для забезпечення особового складу виникненн
військових частин і осіб, що працюють на дорогах я НС
з розчищення снігу

6

Протягом
осінньов хірургічному та терапевтичному відділеннях
зимового
№ 2 Вінницької ЦРКЛ за адресою смт Вороновиця періоду,
при
вул. Гагаріна, 20
необхіднос
ті
відкрити пункт обігріву та харчування

9

Провести заходи, спрямовані на зміцнення До
протипожежного стану об’єктів населеного пункту 01.11.2019
р.

10

Сприяти проведенню огляду пожежної
техногенної безпеки житлового фонду

12

та До
01.11.2019
р.
Сприяти здійсненню комплексних перевірок Впродовж
готовності навчального закладу, амбулаторії та осінньоінших об’єктів інфраструктури до початку зимового
опалювального періоду 2018-2019 років
сезону

13

Здійснити організаційні та практичні заходи щодо
забезпечення протипожежного захисту місць
проведення Новорічних та Різдвяних свят та
масового зимового відпочинку громадян і дітей

Грудень
2019 р.,
січень 2020
р.

14

Розмістити в місцях з масовим перебуванням
людей плакати з короткими інструкціями про
основи цивільного захисту в побуті та
рекомендаціями про порядок дій на випадок
надзвичайних ситуацій

Впродовж
осінньозимового
сезону

15

Забезпечити інформування населення про загрозу
та
виникнення
несприятливих
гідрометеорологічних явищ під час осінньозимового періоду

16

При загрозі
погіршення
метерологі
ч
них умов
Проведення із залученням працівників соціального Впродовж
захисту, комунальних установ, наглядових органів осінньовідповідної роз’яснювальної роботи серед різних зимового
верств населення
сезону

Секретар виконкому

Н.Мороз

Начальник
соціального
відділу
Чернявська
О.М.
Зав.
відділенням
Любич В.В.

