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поверхневими, дощови
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          1. Затвердити зах
поверхневими, дощови
 
           2.Контроль   за 
техногенно екологічної
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щодо         недопущення  
населених           пунктів 

ощовими та талими водами 

 інформацію секретаря виконавчого  комі
щодо недопущення підтоплення на
щовими та талими водами, керуючись п

атті  38  Закону України „Про місцев
чий  комітет  селищної  ради 

                          В И Р І Ш И В : 

ти заходи щодо недопущення підтопленн
щовими та талими водами  (додаються).

   за  виконанням  даного  рішення  по
чної безпеки  Вороновицької  селищної 

а                                   О.Г.Ковінько 

РАДА 
 ОБЛАСТЬ 

            смт  Вороновиця           

  комітету Мороз  Н.А., 
населених  пунктів 

ись пунктом  2 підпункту 
ісцеве самоврядування в 

плення населених  пунктів 
ься). 

ня  покласти  на  комісію 
щної  ради.  



                                                                                                             Додаток   
                                                                                                                до рішення виконавчого  
                                                                                                               комітету від 17.06.2020 р. № 

Заходи  
щодо недопущення підтоплення населених  пунктів 

поверхневими, дощовими та талими водами 
 
          1.Провести інвентаризацію та обстеження на території населених пунктів 
громади водовідвідних каналів, трубо переїздів, само виливних артсвердловин 
                                         начальник відділу  земельних відносин  та  
                                         комунальної  власності, в.о. старост сіл,                                       
   до 01.07. 2020 року 

2.Вжити заходів щодо закриття природних водостоків, облаштування  
водопропускних споруд на території ради, що потерпають від затоплення 
водами, а також недопущення замулення, засмічення і руйнування природних 
дренажних систем 
   Виконком селищної  ради 
 
 3. Виконати роботи щодо очистки скидних каналів, природних стоків та 
ливневовідвідних труб населених  пунктів громади 
   Виконком селищної  ради 
    
          4. Встановити ливневідвідні труби по вулицях сіл  в місцях накопичення 
паводкових вод 
                                     Виконком селищної  ради 
                                                  
           5.Провести роботи серед населення щодо роз’яснення причин можливого 
затоплення та проведення власниками потенційно підтоплюваних будинків 
попереджувальних робіт на територіях присадибних ділянок 
   Виконком селищної  ради 
            Постійно  
 6. Організувати та провести роботу по насипу дамб і покриття траншей в 
небезпечних місяцях затоплення 
   Виконком селищної ради 
    
 

Секретар виконкому                     Н.А.Мороз 
 
 


