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К О М П Л Е К С Н И Й     П Л А Н   

заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків 
у 2021 році  на території Вороновицької територіальної громади 

 

№ 

з/п 
Заходи Виконавець 

Термін 

виконання 

ЗАХОДИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ 
1. Проведення запобіжних заходів і виконання робіт з 

ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків. Виконавчий комітет територіальної громади, 

Головне управління ДСНС України у 

Вінницькій області. 

До 08.02. 

2021 

2. Інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків 

льодоходу, повені та паводків. 

Виконавчий комітет територіальної громади, 

голова комісії ТЕБ та НС 

У разі  

проходження 

паводка та 

повені 

3. Уточнення порядку доведення попереджень і оповіщень до 

населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про 

можливу загрозу паводка і повені та їх орієнтовні масштаби. 

Виконавчий комітет територіальної громади, 

голова комісії ТЕБ та НС 

 

невідкладно 

4. Провести комплексну перевірку стану мостів та підмостових 

русел автомобільних мостів щодо їх спроможності до 

пропуску паводкових вод. 

Виконавчий комітет                         

територіальної громади, служба 

автомобільних доріг у Вінницькій області. 

До 13.02. 

2021 

5. Перевірити стан, ставків, що знаходяться у зоні впливу 

шкідливої дії льодоходу, повені та паводків. Вжити заходів 

для забезпечення їх готовності до паводка, пропуску 

Виконавчий комітет територіальної громади, 

органи місцевого самоврядування, 

 

До 22.02. 

2021 
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льодоходу та повені. 

6. Проведення заходів щодо забезпечення безперебійної 

роботи водозаборів господарсько-питного призначення,  

водопропускних споруд та водостоків на автошляхах з 

метою відведення талої та дощової води. 

Виконавчий комітет, територіальної громади, 

комунальне підприємство 

«Надія»,Управління дорожнього господарства 

облдержадміністрації. 

До 13.02. 

2021 

7. Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих 

засобів і реактивів для очищення та знезараження питної 

води, проведення посиленого відомчого лабораторного 

контролю і державного санітарного нагляду за якістю питної 

води в умовах проходження льодоходу, повені та паводків. 

Виконавчий комітет територіальної 

комунальне підприємство «Надія»  

 

До 22.02. 

2021 

 

ЗАХОДИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ НА ЕТАПІ ПРОХОДЖЕННЯ ПАВОДКА, ЛЬОДОХОДУ ТА ПОВЕНІ 
8. Забезпечити регулярну санітарну очистку прибережних смуг 

водних об’єктів. 

Виконавчий комітет територіальної громади, , 

орендарі водних об’єктів. 

Постійно 

9. Забезпечити розчистку кюветів, трубо-переїздів, 

придорожніх каналів, малих потоків і річок з метою 

недопущення затримання талих вод у місцях розташування 

населених пунктів. 

Виконавчий комітет територіальної громади, 

комунальне підприємство «Надія» 

Постійно 

10. 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. 

Виконавчий комітет територіальної громади, 

фермерські господарства. 

У разі 

формування і 

проходження 

паводка та 

повені 

11. Контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією на 

територіях підтоплених населених пунктів та після спаду 

води в них. 

Виконавчий комітет територіальної  громади. 

Під час 

підтоплення 
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12. Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації 

питання про розвиток  та хід пропуску льодоходу, паводка і 

повені, правила поведінки населення в цих умовах та 

заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення 

і об’єктів господарювання. 

Виконавчий  комітет територіальної громади, 

фахівець з цивільного захисту 

При загрозі та 

на період 

формування і 

проходження 

паводка та 

повені 

 
 

 


