ЗАПОРІЗЬКА

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

районна

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
м. Запоріжжя

№

Про роботу органів управління та сил цивільного захисту району із
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних си^ацій, пов’язаних з
пропуском льодоходу, повені та паводків на території Запорізького району
у 2021 році
Керуючись статтями 75, 76 Кодексу цивільного захисту України,
статтями 6, 20, 28, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
згідно з вимогами пунктів 39, 40 Положення про єдину державну систему
цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
09.01.2014 № 11, розпорядження голови обласної державної адміністрації від
24.02.2021 № 131 «Про роботу органів управління та сил цивільного захисту
області із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуації, пов’язаних
з пропуском льодоходу, повені та паводків на території Запорізької області у
2021 році» та з метою оперативного реагування на виникнення надзвичайних
ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків на території
Запорізького району у 2021 році,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ
1. Призначити у випадку виникнення надзвичайної ситуації першого
заступника голови райдержадміністрації Світлану Чудеснову керівником робіт
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
2. Створити районний штаб для опрацювання заходів із запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу,
повені та паводків на території Запорізького району у 2021 році (далі районний штаб).
3. Затвердити склад районного штабу (додається).
4. Рекомендувати сільським,
селишним та міським головам
територіальних громад:
1)
створити місцеві штаби з метою вжиття заходів із запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу,
повені та паводків у 2021 році;

2)
уточнити порядок оповіщення населення та керівників усіх рівнів
про можливу загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
пропуском
3)
уточнити розрахунки сил та засобів для проведення запобіжних
заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків, створити необхідні
запаси пально-мастильних матеріалів, аварійні запаси будівельних та сипучих
матеріалів;
4)
своєчасно інформувати районний штаб про обстановку, що
склалася внаслідок надзвичайної ситуації;
5)
цроінформувати відділ з питань цивільного захисту населення
райдержадміністрації про виконання цього розпорядження до 09.04.2021.
5.
Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації;
1)
забезпечити виконання у межах повноважень та компетенції заходів
щодо цідготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків на території району
у 2021 році;
2)
цроінформувати відділ з питань цивільного захисту населення
райдержадміністрації про виконання цього розпорядження до 09.04.2021.
6. Рекомендувати Запорізькому міськрайонному управлінню ГУ ДСНС
України у Запорізькій області, 35 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Запорізькій
області, Вільнянському РС ГУ ДСНС України у Запорізькій області:
1)
підготувати інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації
людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела енергопостачання та
освітлення, засоби забезпечення питною водою, створити резерв паливномастильних матеріалів;
2)
забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації та
проведення аварійно-рятувальних робіт;
3)
проінформувати відділ з питань цивільного захисту населення
райдержадміністрації про виконання цього розпорядження до 09.04.2021.
7. Рекомендувати відділу поліції № 6 Запорізького районного управління
поліції ГУНП в Запорізькій області, відділенню поліції № З Запорізького
районного управління ГУНП в Запорізькій області, відділенню поліції № 2
Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області:
1)
передбачити участь необхідних сил і засобів у проведенні
пошуково-рятувальних робіт, евакуації населення із зон затоплення та охорону
громадського порядку, тимчасове закриття небезпечних ділянок автодоріг,
охорону та захист майна громадян, промислових і сільськогосподарських
об'єктів у зонах відселення населення;
2)
проінформувати відділ з питань цивільного захисту населення
райдержадміністрації про виконання цього розпорядження до 09.04.2021

8. Рекомендувати Запорізькому
районному управлінню ГУ
Держпродспоживслужби в Запорізькій області, Вільнянському районному
управлінню ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області забезпечити в
разі необхідності посилення контролю за санітарно-епідемічною ситуацією на
територіях підтоплених населених пунктів, організацію цілодобового контролю
якості питної води.
9. Рекомендувати ТОВ «ДОРРЕМ Технології» забезпечити:
1)
безпечний рух автомобільного транспорту в умовах можливого
ускладнення обстановки;
2)
своєчасне ухвалення рішення про тимчасове закриття та
поновлення руху на небезпечних ділянках, евакуацію цасажирів із
транспортних засобів при неможливості руху;
3)
захист мостів, розташованих на автомобільних дорогах, від
можливих заторних явиш на річках;
4)
проінформувати відділ з питань цивільного захисту населення
райдержадміністрації про виконання цього розпорядження до 09.04.2021.
10. Виконавцям, визначеним цим розпорядженням, у межах повноважень
надавати інформацію до районного штабу через відділ з питань цивільного
захисту
населення
райдержадміністрації
(електронна
адреса:
с2П2гсіа(@§таі1.сот, номер телефону: 068-864-23-12):
у режимах підвишеної готовності та надзвичайних ситуацій - негайно;
у подальшому до завершення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації шодня з 06.30 до 07.30, о 12.00, о 15.00 та о 18.00.
11. Відділу з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації:
1)
при виникненні надзвичайної ситуації здійснювати координацію
районного штабу;
2)
забезпечити в цілодобовому режимі підготовку вихідних даних для
роботи районного штабу;
3)
організувати збір, узагальнення та аналіз інформації щодо стану
справ з пропуску льодоходу, повені та паводків або виникнення надзвичайної
ситуації;
4)
надати узагальнену інформацію про стан виконання цього
розпорядження голові райдержадміністрації до 20.04.2021.
12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Світлану Чудеснову.

Перший заступник голови \ '

Світлана ЧУДЕСНОВА
^
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Запорізької районної
державної адміністрації

СКЛАД
районного штабу для опрацювання заходів із запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків
на території Запорізького району у 2021 році
Чудеснова
Світлана Іванівна

перший заступник голови райдержадміністрації,
керівник районного штабу

Лапін
Юрій Вікторович

заступник начальника управління - начальник
відділу цивільного захисту ЗМУ ЕУ ДСНС
України у Запорізькій області, полковник
служби цивільного захисту, заступник керівника
районного штабу (за згодою)

Полун
Людмила Сергіївна

начальник відділу з питань цивільного захисту
населення райдержадміністрації,
секретар районного штабу
члени районного штабу

Андрієнко
Сергій Іванович

начальник Вільнянського РС ЕУ ДСНС України
у Запорізькій області (за згодою)

Бардєєв
Сергій Олександрович

начальник Вільнянського міжрайонного району
електричних мереж ВАЕ «Запоріжжяобленерго»
(за згодою)
начальник Запорізького району електричних
мереж ВАЕ «Запоріжжяобленерго» (за згодою)

Вашук
Денис Петрович

Войтик
начальник відділення поліції № 3 Запорізького
Володимир Олександрович районного управління поліції ЕУНП в
Запорізькій області (за згодою)
Еалілєєв
Станіслав Васильович
Кучменко
Андрій Борисович

начальник відділу поліції № 6 Запо^зького
районного утоавління поліції ЕУНП в
Запорізькій області
(за згодою)
начальник Вільнянського районного управління
ЕУ Держпродспоживслужби в Запорізькій
області (за згодою)

Неумивака
Анна Олександрівна
Ревенко
Роман Григорович
Тронь
Олександр Анатолійович
Целіков
Андрій Станіславович

начальник відділу містобудування архітектури
та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації
начальник 35 Державної пожежно-рятувальної
частини ГУ ДСНС України у Запорізькій області
(за згодою)
начальник ТОВ «ДОРРЕМ Технології»
т.в.о. начальника відділення поліції № 2
Запорізького районного управління поліції
ГУНП в Запорізькій області (за згодою)

Шейко
Максим Миколайович

головний інспектор ЗМУ ГУ ДСНС України у
Запорізькій області (за згодою)

Шостак
Віктор Леонідович

начальник Запорізького районного управління
Головного управління Держпродспоживслужби
у Запорізькій області (за згодою)

Начальник відділу з питань
цивільного захисту населення
райдержадміністрації

Людмила ПОЛУН

