
 

 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Чугуївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

 

 

25 листопада 2021 року                              № 394  

 

Про заходи щодо безаварійного 

пропуску осінньо-зимових дощових 

паводків, льодоходу і весняної повені 

на території Слобожанської селищної  

ради у 2021 – 2022 роках 

 

Відповідно до  підпункту 2 пункту «б» частини першої статті 38, статті 40 

Закону України “Про місцеві самоврядування”, частини другої статті 19 

Кодексу цивільного захисту України, з урахуванням розпорядження голови 

Харківської обласної державної адміністрації від 12.10.2021 року № 513 “Про 

заходи щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, 

льодоходу і весняної повені в області у 2021 - 2022 роках, розпорядження 

голови Чугуївської районної державної адміністрації від 17.11.2021 року № 302 

«Про заходи щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, 

льодоходу і весняної повені в Чугуївському районі у 2021-2022 роках» з метою  

підготовки до пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і 

весняної повені, захисту від можливого руйнування об’єктів господарювання, 

населених пунктів, сільськогосподарських угідь та організації евакуації 

населення, тварин, матеріальних цінностей із зон затоплення, виконавчий 

комітет Слобожанської селищної ради. 
 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо 

безаварійного пропуску осінньо – зимових дощових паводків, льодоходу і 

весняної повені на території Слобожанської селищної ради у 2021 - 2022 роках 

(далі-План) (Додаток 1).  

2. Відділам, управлінням, старостам, та іншим виконавчим органам 

селищної ради та рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, 

користувачам та орендарям водних об'єктів, визначеним відповідальними за 

виконання Плану: 

1) забезпечити в межах повноважень виконання заходів, передбачених 

Планом; 

 



 

 

2) інформувати Слобожанську селищну раду про хід виконання Плану до 

02 березня 2022 року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Миколу 

ДУБНЮКА. 

 

 

Слобожанський селищний голова      Дмитро ДІХТЯР 
 

 

 



 

                              Додаток 1 

                                                                                                                         до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                                                     № __ від __.11.2021 року 

ПЛАН 

організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені на 

території Слобожанської селищної ради у 2021 - 2022 роках 

 

 

№ 

з/п 

Заходи Виконавці Термін 

виконання 

1 Уточнити план евакуації населення, тварин, машин, механізмів, 

кормів, мінеральних добрив та отрутохімікатів, інших 

матеріальних цінностей із зон можливого затоплення та 

розміщення їх у безпечних місцях 

Відділ мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, 

взаємодії з правоохоронними органами Слобожанської селищної 

ради спільно з структурними підрозділами селищної ради, 

старостами, рекомендувати керівникам підприємств, 

організацій, установ селищної ради 

до 27.11.2021 

2 Визначити об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, 

енергетики, зв’язку та інших  об’єктів господарювання що 

можуть зазнати негативного впливу природних явищ, розробка 

заходів щодо забезпечення їх сталого функціонування під час 

паводків та пропуску льодоходу і повені 

Відділ мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, 

взаємодії з правоохоронними органами Слобожанської селищної 

ради,  відділ житлово - комунального господарства,            

благоустрою, транспорту, містобудування та архітектури 

Слобожанської селищної ради, старости, рекомендувати, 

Зміївському РЕМ АТ “Харківобленерго”, Зміївському 

відділенню АТ «Харківгаз»,  КП "Комунальник", КП «Зміїв-

сервіс», КП «Донець», Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго»,  

ДМД 334/6 м. Зміїв цеху мережі доступу 2 регіонального центру 

мережі доступу технічного департаменту Харківської філії ПАТ 

«Укртелеком», філії “Зміївський  райавтодор”,  ДП “Харківський 

облавтодор” 

до 27.11.2021 

додатково 

до 19.02.2022 

3 Підготувати та провести засідання місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі 

— місцева комісія з питань ТЕБ та НС) на якому проаналізувати 

стан готовності виконавчими органам селищної ради, 

відповідних служб, підприємств, установ та організацій до 

безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків,  

льодоходу і весняної повені у 2021-2022 роках 

Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуації Слобожанської селищної ради 

 

за окремим 

графіком 
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4 Створення та поповнення матеріальних резервів для запобігання 

НС техногенного та природного характеру та їх наслідків  

Відділ мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, 

взаємодії з правоохоронними органами Слобожанської селищної 

ради,  комунальні підприємства селищної ради 

до 07.12.2021 

додатково 

до 19.02.2022 

5 Уточнити розрахунки сил та засобів, які планується залучати для 

проведення робіт з ліквідації наслідків паводків, пропуску 

льодоходу та повені 

Відділ мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, 

взаємодії з правоохоронними органами Слобожанської селищної 

ради,  відділ житлово - комунального господарства,            

благоустрою, транспорту, містобудування та архітектури 

Слобожанської селищної ради, старости, рекомендувати, відділу 

запобігання надзвичайним ситуаціям Чугуївського РУ ГУ ДСНС 

України в Харківській області,  відділу поліції № 2 Чугуївського 

районного управління поліції ГУНП в Харківській області, 

Зміївському  РЕМ АТ “Харківобленерго”, Зміївському 

відділенню АТ «Харківгаз», Зміївська ТЕС ПАТ «Центренрго»  

КП "Комунальник", КП «Зміїв-сервіс», ДМД 334/6 м. Зміїв цеху 

мережі доступу 2 регіонального центру мережі доступу 

технічного департаменту Харківської філії ПАТ «Укртелеком», 

філії “Зміївський  райавтодор”  ДП “Харківський облавтодор”, 

КНП "Слобожанська лікарня”, КНП “Центр первинної медико-

санітарної допомоги”, підприємства, установи, організації 

до 27.11.2021 

додатково 

до 19.02.2022 

6 Уточнити (узгодити) порядок інформаційної взаємодії під час 

пропуску весняної повені, льодоходу дощових паводків 

Відділ мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, 

взаємодії з правоохоронними органами Слобожанської селищної 

ради,  відділ житлово - комунального господарства,            

благоустрою, транспорту, містобудування та архітектури 

Слобожанської селищної ради, відділ запобігання надзвичайним 

ситуаціям Чугуївського РУ ГУ ДСНС України в Харківській 

області, Зміївський  РЕМ АТ “Харківобленерго”, Зміївське 

відділенню АТ «Харківгаз»,       КП "Комунальник", КП «Зміїв-

сервіс», ДМД 334/6 м. Зміїв цеху мережі доступу 2 

регіонального центру мережі доступу технічного департаменту 

Харківської філії ПАТ «Укртелеком», філії “Зміївський  

райавтодор”  ДП “Харківський облавтодор”, КНП 

"Слобожанська лікарня”, КНП “Центр первинної медико-

санітарної допомоги”. 

до 27.11.2021 
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7 Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання: 

про розвиток і хід весняного паводка, пропуску льодоходу і 

повені; 

про правила поведінки населення в умовах весняного паводка, 

пропуску  льодоходу і весняної повені; 

про заходи, які вживаються для забезпечення захисту населення і 

об’єктів господарювання. 

Відділ мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, 

взаємодії з правоохоронними органами Слобожанської селищної 

ради, відділ організаційно-інформаційної роботи Слобожанської 

селищної ради, старости, рекомендувати відділу запобігання 

надзвичайним ситуаціям Чугуївського РУ ГУ ДСНС України в 

Харківській області 

на період 

проходження 

паводків та 

весняної по-

вені 

8 Привести у готовність гідротехнічні споруди, які знаходяться в 

зоні впливу шкідливої дії паводка, льодоходу та повені 

 

Рекомендувати користувачам та орендарям водойм до 26.11.2021 

до 19.02.2022 

9 Провести заходи з підготовки до роботи водозаборів 

господарсько-питного призначення, водопровідно-

каналізаційних споруд і мереж та інших об'єктів комунального 

господарства у період осінніх паводків і весняної повені. 

Забезпечити санітарний нагляд за станом джерел питного 

водозабезпечення. 

Відділ житлово - комунального господарства,            

благоустрою, транспорту, містобудування та      архітектури 

Слобожанської селищної ради, КП “Зміїв-сервіс”, КП «Донець», 

КП «Комунальник», рекомендувати Зміївській ТЕС ПАТ 

«Центренерго», управління Чугуївського району Головного 

управління Держпродспоживслужби в Харківській області  
 

до 27.02.2021 

10 Проведення попереджувальних заходів щодо запобігання 

нещасним випадкам серед рибалок у період льодоставу, 

проходження льодоходу та повені на річках і водоймах селищної 

ради.  

Відділ мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, 

взаємодії з правоохоронними органами Слобожанської селищної 

ради, старости, рекомендувати відділу запобігання надзвичайним 

ситуаціям Чугуївського РУ ГУ ДСНС України в Харківській 

області, користувачами та орендарям водойм. 

протягом      

зимового 

періоду 

11 Не допускати засмічення  зливових канав, каналів інших 

водопропускних споруд, системи поверхневого водовідведення 

розташованих на території обслуговування 

Відділ житлово - комунального господарства,            

благоустрою, транспорту, містобудування та архітектури 

Слобожанської селищної ради, КП «Комунальник»,  КП 

«Донець», старости рекомендувати Зміївській ТЕС ПАТ 

«Центренерго», фермерським господарствам, підприємствам, 

установам, організаціям селищної ради   

протягом      

зимового 

періоду 
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12 Уточнення наявності та стану готовності плавзасобів, які 

можливо залучити під час паводка, пропуску льодоходу та 

повені. Надати узагальнені дані до Департаменту цивільного 

захисту  обласної державної адміністрації 

Відділ мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, 

взаємодії з правоохоронними органами Слобожанської селищної 

ради, старости, організації підприємства установи селищної 

ради   

до 27.11.2021  

додатково 

до 19.02.2022 

13 Забезпечити в районах можливого затоплення підтримання 

громадського порядку, безпеки дорожнього руху в напрямках 

евакуації, обмеження допуску населення до небезпечних зон, 

охорони майна евакуйованих громадян, а також матеріальних 

цінностей підприємств та організацій 

Рекомендувати відділу поліції № 2 Чугуївського районного 

управління поліції ГУНП в Харківській області 

на період 

проходження 

паводків та 

весняної по-

вені 

 

 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету  

Слобожанської селищної ради                                                                                                                                         Яна ХАБАРОВА 

 


