ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№___327_

_17.10.2018__

м. Лиман

Про комплексні заходи щодо
забезпечення
готовності
органів управління і сил до
дій в екстремальних умовах
осінньо-зимового
періоду
2018-2019 років на території
Лиманської
об'єднаної
територіальної громади
Відповідно до вимог п.2 ст.19 Кодексу Цивільного захисту України, з метою
ефективного виконання заходів по реалізації державної політики в сфері забезпечення
безпечної життєдіяльності та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру в екстремальних умовах осінньо-зимового
періоду 2018 - 2019 років на території Лиманської об'єднаної територіальної громади,
керуючись ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий
комітет міської ради:
ВИРІШИВ:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Затвердити План дій щодо забезпечення готовності органів управління і сил до
роботи в екстремальних умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років на
території Лиманської об'єднаної територіальної громади (додаток 1).
Затвердити склад тимчасової робочої групи з питань організації і контролю
виконання заходів щодо забезпечення готовності до дій в екстремальних умовах
осінньо-зимового періоду 2018-2019 років (додаток 2).
Затвердити перелік закріплення автошляхів, розташованих на території
Лиманської об'єднаної територіальної громади, за підприємствами і організаціями
по очищенню від снігових заметів і боротьби з ожеледицею в умовах осінньозимового періоду 2018-2019 років (додаток 3).
Затвердити перелік снігоприбиральної техніки з утримання доріг міста в умовах
осінньо-зимового періоду 2018-2019 років (додаток 4).
Затвердити перелік підприємств з виділення робочої сили та автомобілів для
боротьби з сніговими заметами в регіональній філії “Донецька залізниця” на
території Лиманської об'єднаної територіальної громади у зимовий період 20182019 років (додаток 5).
Зобов’язати керівників управлінь, відділів міської ради та запропонувати
установам, підприємствам, організаціям незалежно від форми власності і
господарювання забезпечити виконання заходів щодо готовності до дій в
екстремальних умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.

7.

Тимчасовій робочій групі з організації і контролю виконання заходів щодо
забезпечення готовності до дій в екстремальних умовах осінньо-зимового періоду
2018-2019 років (Драч):
7.1. В термін до 15.11.2018 року організувати роботу тимчасової групи щодо перевірки
ходу виконання заходів щодо забезпечення готовності до дій в екстремальних
умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.
7.2. Узагальнені матеріали перевірки розглянути на засіданні постійної міської комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
8. Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради
(Удовиченко) та керівникам підприємств і організацій, зазначених в додатку 3, в
термін до 01.11.2018 року, укласти договори на надання послуг з обслуговування
доріг міста в осінньо-зимовий період.
9. Запропонувати керівникам підприємств, зазначених у додатку 5, виділити робочу
силу та техніку Лиманській дистанції колії та дистанції колії Куп’янськ-Вузловій
на договірних умовах згідно “Переліку підприємств по виділенню робочої сили та
автомобілів для боротьби з сніговими заметами на підпорядкованій території на
Донецькій залізниці в зимовий період 2018-2019 років”.
10. Запропонувати старостам старостинських округів, керівникам установ,
підприємств, організацій незалежно від форми власності, залучених до виконання
завдань:
10.1. Провести відповідну роботу щодо забезпечення готовності до дій в екстремальних
умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років на підпорядкованій території.
10.2. Створити свої тимчасові робочі групи та взяти під особистий контроль виконання
інженерно-технічних робіт по захисту населення та об’єктів господарювання під
час екстремальних умов осінньо-зимового періоду.
11. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) передбачити виділення коштів
з міського бюджету на виконання заходів з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, пов’язаних з екстремальними умовами осінньо-зимового періоду 20182019 років.
12. Голові міської евакуаційної комісії (Драч) в термін до 15.11.2018 року
організувати підготовку особового складу комісії щодо проведення евакуаційних
заходів в разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з екстремальними
умовами осінньо-зимового періоду.
13. Відділу економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету міської ради
(Авдєєнко) в термін до 15.11.2018р. розробити заходи по забезпеченню
харчуванням евакуйованого населення та особового складу аварійновідновлювальних команд у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
14. Прохати ТОВ “Форум” в термін до 15.11.2018 року створити 5-ти добовий запас
паливо-мастильних матеріалів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій,
пов’язаних з осінньо-зимовим періодом.
15. Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.09.2017 року №313 «Про комплексні заходи щодо забезпечення готовності органів управління і сил до дій в
екстремальних умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років на території Лиманської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.
16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови Драч Ю.А.

Міський голова

П.Ф. Цимідан

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету міської ради
_17.10.2018_ № __327____

План дій
щодо забезпечення готовності органів управління і сил до роботи в екстремальних умовах
осінньо-зимового періоду 2018 - 2019 років на території Лиманської об'єднаної територіальної громади
№
з/п

ЗАХОДИ

Відповідальні за виконання

Термін
виконання

1

2

3

4

1.

2.

Розробити та затвердити в установленому порядку об’єктові плани
організаційних і практичних заходів щодо попередження надзвичайних
ситуацій під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду
2018-2019 років з урахуванням аналізу дій органів управління і сил в умовах
надзвичайних ситуацій, що мали місце в минулий осінньо-зимовий період.

Управління та відділи міської ради.
Сільські та селищні старости.

Уточнити плани реагування, організації взаємодії органів самоврядування із
визначенням відповідальних осіб на випадок несприятливих умов (сильні
морози, снігопади, налипання снігу, снігові замети, хуртовини та ожеледиця), а
також порядок і регламент зв`язку диспетчерських служб, пов`язаних з
відключенням (порушенням роботи) систем енерго-водо-газотеплопостачання, інформування та оповіщення населення у разі виникнення
надзвичайних ситуацій.

ДПРЗ-21 ГУ ДСНС України в Донецькій обл.

до 01.11.2018

Підприємства, організації незалежно від
форм власності.
до 01.11.2018

Відділ з питань ЦЗ, ВУ ВКГ, “Лиманська
тепломережа”, РЕМ, КП „СЄЗ”, КП
«Зеленбуд», КЗ «Центр безпеки громадян»,
СЛД №1, філія “Лиманський автодор”,
Лиманська дільниця УГГ.
Сільські та селищні старости

3.

Створити оперативні штаби з ліквідації наслідків НС та оперативні групи для
безпосереднього керівництва, розробити регламент їх роботи, у разі
необхідності організації цілодобового чергування відповідальних працівників.

Міська комісії з питань ТЕБ та НС .
Підприємства, організації незалежно від
форм власності та підпорядкування.

до 15.11.2018
при загрозі
виникнення НС

№
з/п

ЗАХОДИ

4.

Забезпечити утримання в постійній готовності дорожньої і спеціальної
інженерної техніки, обладнання та інвентарю щодо дій в умовах сильних
морозів, снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, хуртовин та ожеледиці.

“Лиманський автодор”.

Уточнити плани залучення сил і засобів на випадок несприятливих погодних
умов (сильні морози, снігопади, налипання снігу, снігові замети, хуртовини,
ожеледиці), порядок взаємодії, порядок і регламент зв’язку, інформування та
оповіщення у разі виникнення НС.

ДПРЗ-21 ГУ ДСНС України в Донецькій обл.

5.

Відповідальні за виконання

КП «Зеленбуд», Відділ ЖКГ

Термін
виконання
Протягом
осінньозимового періоду
до 15.11.2018

КЗ «Центр безпеки громадян», КП
«Зеленбуд», Відділ ЖКГ
Сільські та селищні старости

6.

Визначити порядок і кількість людей та техніки, що виділяються від
Відділ ЖКГ, Управління агропромислового
підприємств і організацій незалежно від форм власності для надання допомоги розвитку. Сільські та селищні старости.
в ліквідації снігових заметів.
Регіональна філія “Донецька залізниця”.

до 15.11.2018

7.

Забезпечити безпечний рух автомобільного транспорту та розробити порядок МВ ГУ НП України в Донецькій області,
закриття і контролю руху автотранспорту на ділянках автомобільних доріг, де
“Лиманський автодор”.
створюються небезпечні умови руху в наслідку екстремальних погодних умов.
Відділ ЖКГ міської ради.
У зимовий період експлуатації організувати цілодобове спостереження за
Міська комісія з питань ТЕБ та НС. Сільські
станом доріг.
та селищні старости
Забезпечити інформування учасників дорожнього руху при ускладненні умов
руху на автодорогах.

Протягом
осінньозимового
періоду.

8.

Здійснити перевірки готовності техніки комунальних та дорожніх
підприємств які залучаються до роботи в екстремальних зимових умовах.

Міська комісія з питань ТЕБ та НС,
до 15.11.2018
тимчасова робоча група з питань організації і
контролю виконання заходів.

9.

Провести спільні тренування органів управління, підприємств і організацій,
що виділяють сили і засоби для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
осінньо-зимового періоду.

Міська комісія з питань ТЕБ та НС.
Відділ з питань ЦЗ міської ради.

до 01.12.2018

№
з/п
10.

ЗАХОДИ
Створити фінансові і матеріально-технічні запаси для ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій на системах життєзабезпечення (енерго-водо-газотеплопостачання).

Відповідальні за виконання
Міська комісія з питань ТЕБ та НС

Термін
виконання
до 01.11.2018

Підприємства, організації незалежно від
форм власності.
Фінансове управління міської ради.

Визначити своїми рішеннями підприємства й організації, що створюють 5-ти
добовий запас паливо-мастильних матеріалів у місцевому та об`єктових
резервах на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, проведення
рятувальних та інших невідкладних робіт пов'язаних з осінньо-зимовим
періодом.

Міська комісія з питань ТЕБ та НС.

12.

Передбачити створення запасів фуражу та води для худоби на фермах,
продовольства в населених пунктах, що можуть бути відрізані в період
сніжних заносів, зледеніння.

Управління агропромислового розвитку
міської ради.

до 01.11.2018

13.

Забезпечити першочергове надання членам міської комісії з питань ТЕБ та НС
телефонних розмов та оперативної обробки письмових телеграфних
повідомлень за відповідними паролями.

СЛД № 1 Дніпропетровської дирекції ПАТ
“Укртелеком”.

Протягом
осінньозимового періоду

14.

Розробити комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на
зміцнення протипожежного стану об’єктів та населених пунктів. Провести
огляд стану пожежної та техногенної безпеки житлового фонду.

Відділ ЖКГ , ДПРЗ-21 ГУ ДСНС України в
Донецькій обл. КП «СЄЗ».

до 01.11.2018

15.

Передбачити забезпечення підрозділів місцевих пожежних команд технікою,
матеріалами в повному обсязі до дій в екстремальних умовах зимового
періоду.

КЗ «Центр безпеки громадян»

до 01.11.2018

16.

Проаналізувати виконання заходів протипожежного захисту будинків
підвішеної поверховості та об’єктів з масовим перебуванням людей. Вжити

ДПРЗ-21 ГУ ДСНС України в Донецькій обл,
Відділ ЖКГ,

до 01.11.2018

11.

до 15.11.2018

Тимчасова робоча група з питань організації
і контролю виконання заходів.

№
з/п

ЗАХОДИ
заходів щодо впровадження вимог пожежної безпеки для захисту будинків та
об’єктів з масовим перебуванням людей.

Відповідальні за виконання

Термін
виконання

Відділ культури та туризму міської ради,
Управління освіти, молоді та спорту,
Центральна районна лікарня.

17.

Забезпечити інформування населення про загрозу та виникнення
несприятливих гідрометеорологічних явищ.

Відділ з питань ЦЗ.
Редакція міськрайонної газети “Зоря”.
СЛД №1 “Укртелеком”.

При загрозі та
погіршенні
гідрометеорологі
чних умов

Сільські та селищні старости
18.

Організувати проведення роз'яснювальної роботи серед населення по
забезпеченню підтримки правил безпеки при загрозі і виникненні
надзвичайних ситуацій, пов'язаних із зимовим періодом.
У період формування крижаного покрову і льодоходу основну увагу в
роз'яснювальній роботі зосередити на дотриманні правил безпеки на
водоймах.

19.

Міська комісія з питань ТЕБ та НС.
Сільські та селищні старости.

Протягом
небезпечного
періоду

ДПРЗ-21 ГУ ДСНС України в Донецькій обл,

Виконати та створити необхідні запаси суміші піску і солі для посипки доріг та Філія «Лиманський автодор».
тротуарів в разі виникнення ожеледиці та снігових накатів
КП “СЄЗ”, КП «Зеленбуд».

до 15.11.2018

Залізнична станція Лиман.
Дистанція колії.
20.

Забезпечити своєчасне проведення обстежень об`єктів і територій, що
постраждали від несприятливих погодних умов і вжиття невідкладних заходів
щодо ліквідації їх наслідків.

Міська комісія з питань ТЕБ та НС.
Робоча група з питань організації і контролю
виконання заходів.

Розроблено та підготовлено відділом цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку.

При виникненні
надзвичайних
ситуацій

Начальник відділу з питань ЦЗ, моброботи та військового обліку

В.І.Титаренко

Керуючий справами

Р.О. Малий

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету міської ради
_17.10.2018_№ _327____

Склад тимчасової робочої групи
з питань організації контролю виконання заходів
щодо забезпечення готовності органів управління і сил
до дій в екстремальних умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років
Драч Ю.А.
- перший заступник міського голови, керівник тимчасової робочої
групи
Члени робочої групи:
Демидова В.В.

- головний лікар центральної районної лікарні (за згодою)

Друмов А.О.

- начальник МВ НП ГУ НП в Донецькій області (за згодою)

Задорожний О.О.

-начальник управління агропромислового розвитку міської ради

Бугайов С.В.

- начальник регіональної філії “Донецька залізниця” (за згодою)

Зленко О.О.

- начальник Лиманської дільниці Словянського УГГ (за згодою)

Корзюков Г.В.

- директор ВО “Краснолиманська тепломережа” (за згодою)

Кльосова О.В.

- начальник СЛД №1 Дніпропетровської дирекції ПАТ
“Укртелеком” (за згодою)

Клименко С.В.
Муравльова О.М.
Діденко Н.М.

- начальник філії “Лиманський автодор” (за згодою)
- заступник міського голови
- начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради

Ворона В.В.
Шепілов Д.О.

- начальник ДПРЗ-21 ГУ ДСНС України в Донецькій області (за
згодою)
- директор комунального підприємства “СЄЗ”

Роменська Н.В.

- начальник відділу культури і туризму міської ради

Токарчик О.І.

- начальник виробничого управління водопровідноканалізаційного господарства (за згодою)
- начальник відділу з питань ЦЗ, моброботи та військового обліку

Титаренко В.І.

Розроблено та підготовлено відділом ЦЗ, мобілізаційної роботи та військового обліку.

Начальник відділу
Керуючий справами

В.І.Титаренко
Р.О. Малий

