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П Р О Т О К О Л №  10 
засідання К омісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Рівненської області

"17" березня 2021 року м. Рівне

Головував: го л о в а  о б л а с н о ї д е р ж а в н о ї а д м ін іс т р а ц ії ,  го л о в а  К о м іс ії  
Віталій КОВАЛЬ.

Присутні: члени Комісії (за списком), запрошені (за окремим списком).

/. Про заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів , 
торфовищ і сільськогосподарських угідь у  літ ній  період 2021 року
(Доповідь: Мохрик О.П., співдоповідь: Прокопчук М.В., Баранець Р.В., 
Хорхолюк В.Г.)

З урахуванням доповіді, співдоповідей та  за результатами обговорення 
питання порядку денного Комісія вирішила:

1. О бласному управлінню лісового та мисливського господарства, 
департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, ОК  
"Захід", інш им лісокористувачам та власникам земельних лісових  
ділянок, ДП  "Рівнеторф", райдержадміністраціям, виконавчим комітетам  
міських, селищ них, сільських рад:

1.1. Забезпечити створення та оновлення у лісових масивах 
мінералізованих смуг, протипожежних розривів, пожежних водоймищ і доріг 
протипожежного призначення, проведення ремонту спостережних веж, 
очищення лісових масивів від захаращень, насамперед прилеглих до населених 
пунктів, торфовищ  та просік, де проходять повітряні лінії електропередачі, 
нафто-, газо-, продуктоироводи.

Термін: протягом весняно-літнього 
періоду 2021 року

1.2. Встановити цілодобовий моніторинг пожеж у природних 
екосистемах, зокрема з використанням систем дистанційного спостереження, 
безпілотних літальних апаратів, та забезпечити оперативне реагування на 
початкових етапах виникнення пожеж та загорянь.

1.3. Організувати оперативне інформування підрозділів ДСНС про 
пожежі і загоряння у природних екосистемах та у разі необхідності своєчасне 
залучення лісокористувачів, служб цивільного захисту, власників земельних 
ділянок, волонтерів та місцевого населення.
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2. О бласному управлінню лісового та мисливського господарства, 
департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, ДП  
"Рівнеторф", Державній екологічній інспекції Поліського округу, 
Головному управлінню  ДСН С України у області, Головному управлінню  
Н аціональної поліції України в області, райдсржадміністраціям, 
виконавчим комітетам міських, селищ них, сільських рад відповідно до 
повноважень:

2.1. Посилити контроль щодо належного виконання заходів,
затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
03.02.2017 №  50 "Про обласну програму запобігання виникненню лісових і
торф ’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на 2017 - 2021 роки".

Терміни: визначені Програмою
2.2. Привести в готовність пожежні підрозділи лісокористувачів,

територіальних громад, місцевої, добровільної та відомчої пожежної охорони
до реагування на пожежі та загоряння. Забезпечити утримання в робочому стані
пожежних автомобілів, мотопомп, техніки, пристосованої для пожежогасіння та
підвозу води, укомплектувати працівниками, забезпечити обладнанням,
інвентарем, засобами зв ’язку та пально-мастильними матеріалами.

Термін: до 01.04.2021
2.3. Встановити контроль за дотриманням лісокористувачами, 

агропідприємствами, фермерами та населенням вимог пожежної безпеки у 
лісових масивах, на торфовищ ах, сільгоспугіддях та інших територіях, що 
перебувають у користуванні.

2.4. Організувати проведення рейдів і патрулювань найбільш
пожежонебезпечних лісових масивів, торф ’яників, територій та об’єктів
природно-заповідного фонду для здійснення контролю за дотриманням
лісокористувачами, населенням та підприємствами вимог пожежної безпеки,
особливу увагу приділити проведенню цієї роботи у вихідні та святкові дні.

Термін: протягом 
ножежонебезпечного періоду

3. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських, 
селищних, сільських рад:

3.1. Провести детальний аналіз пожеж у природних екосистемах, які мали 
місце упродовж минулих років, та вжити відповідних організаційних 
протипожежних заходів щодо недопущення такого в майбутньому.

3.2. Розглянути на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій районів та територіальних громад питання 
щодо протипожежного захисту природних екосистем та організувати 
виконання заходів з протипожежного захисту лісових масивів, торф ’яників, 
сільгоспугідь, об ’єктів природно-заповідного фонду на відповідних територіях.

3.3. Визначити населені пункти, які розміщені в межах лісових зон та 
провести комплекс заходів щодо облаштування даних населених пунктів 
пристроями для подавання звукових сигналів з метою оповіщення людей на 
випадок пожежі. Створити достатні запаси води для цілей пожежогасіння.

3.4. Облаш тувати територію  навколо населених пунктів, об’єктів,
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розміщених у лісових масивах, таким чином, щоб виключити можливість 
поширення лісових, торф'яних пожеж на будинки та споруди, а у разі 
виникнення пожежі на об ’єктах -  поширення вогню на лісові масиви 
(влаштування захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої 
рослинності та вітролому).

Термін: до 01.04.2021
3.5. Заборонити розведення багать у лісових масивах і рекреаційних зонах 

(крім спеціально облаш тованих місць і обладнаних територій зеленого 
відпочинку), а також випалювання стерні, сухої рослинності та сміття на землях 
лісового фонду, торфовищ ах, в сільгоспугіддях, лісосмугах, заплавах річок та 
вздовж доріг.

Термін: постійно
3.6. Організувати проведення навчань (тренувань) для підвищення 

готовності органів управління та сил цивільного захисту до гасіння пожеж у 
природних екосистемах. До заходів залучити керівний склад органів виконавчої 
влади і місцевого самоврядування, сили і засоби лісокористувачів, служб 
цивільного захисту, пожежні підрозділи територіальних громад, місцевої, 
добровільної та відомчої пожежної охорони, населення та волонтерів.

Термін: до 15.04.2021
3.7. Забезпечити введення на період високого та надзвичайно високого 

класів пожежної небезпеки тимчасових обмежень на відвідування населенням 
лісових масивів і лісопаркових зон, в ’їзд до них автотранспортних засобів, 
проведення лісозаготівельних та інших пожежонебезпечних робіт у лісових 
масивах, а також  полювання.

3.8. Забезпечити взаємодію з лісокорисгувачами та власниками земельних 
угідь і пасовищ щодо утримання їх ділянок і територій у належному 
протипожежному стані.

3.9. Організувати із залученням засобів масової інформації проведення 
роз’ясню вальної роботи серед населення щодо дотримання заходів пожежної 
безпеки під час перебування у лісових масивах, лісосмугах,заплавах річок, на 
торфовищах, сільгоспугіддях, присадибних ділянках та недопущення 
спалювання стерні, сміття та залишків рослинності.

3.10. Організувати перевірки комунальних підприємств щодо утримання 
полігонів із зберігання твердих побутових відходів у належному 
протипожежному стані.

3.11. Вжити заходів до ліквідації стихійних сміттєзвалищ  побутових і 
виробничих відходів, насамперед у лісових масивах, лісосмугах, 
сільгоспугіддях, на торфовищ ах і прилеглих до них територіях.

3.12. Організувати проведення рейдів на предмет виявлення та 
недопущення фактів спалювання сухої рослинності та побутових відходів.

3.13. Посилити контроль за станом пожежної безпеки в рекреаційних 
зонах, відведених для відпочинку громадян.

3.14. Організувати роботу з агропромисловими та сільсько
господарськими підприємствами щодо забезпечення протипожежного захисту 
сільгоспугідь, зокрема особливу увагу приділити періоду дозрівання врожаю.
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Термін: протягом
п ожежонебезпечного періоду

3.15. Створити в необхідній кількості резерв пально-мастильних 
матеріалів для забезпечення гасіння пожеж.

Термін: до 01.04.2021
3.16. Взяти на контроль виконання прийнятих рішень, роботу пожежно- 

технічних комісій, відомчої та місцевої пожежної охорони, добровільних 
пожежних дружин (команд), вжити необхідних заходів щодо обладнання 
об ’єктів установками протипожежного захисту, а також  забезпечення їх 
первинними засобами пожежогасіння.

Термін: до 01.04.2021 та протягом
пожежонебезпечного періоду

3.17. Забезпечити утримання в справному стані джерел зовнішнього та 
внутрішнього протипожежного зодопостачання, систем протипожежного 
захисту та первинних засобів пожежогасіння.

Термін: до 01.04.2021у далі постійно
3.18. Здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу спрямовану на 

недопущення пожеж та загибелі людей на них у весняно-літній 
пожежонебезпечний період.

Термін: протягом весняно-літнього
періоду 2021 року

4. Головному управлінню ДСН С України у області:
4.1. Забезпечити за запитом лісокористувачів, адміністрації територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду залучення державних пожежно- 
рятувальних підрозділів для надання допомоги в гасінні пожеж у природних 
екосистемах. Основні зусилля насамперед спрямовувати на захист населених 
пунктів та об ’єктів, розташ ованих у лісових масивах;

Термін: постійно
4.2. Надати методичну допомогу районним держадміністраціям в 

організації та проведенні навчань (тренувань) для підвищення готовності 
органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми 
цивільного захисту до  гасіння пожеж у природних екосистемах та забезпечити 
контроль за ефективністю проведення цих навчань (тренувань).

Термін: до 15.04.2021
4.3. Провести оцінку дій готовності органів управління та сил 

цивільного захисту усіх лісогосподарських підприємств (лісокористувачів) 
області у разі виникнення надзвичайних ситуацій та  заходів з їх  ліквідації, 
пов’язаних із пожежами в природних екосистемах з відпрацюванням
практичних ввідних щодо гасіння пожеж на їх території.

Термін: квітень 2021 року
5. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, 

райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських, селищних, 
сільських рад відповідно до повноважень:

5.1. Забезпечити проведення інструктивних нарад з керівниками 
сільськогосподарських підприємств щодо дотримання вимог пожежної безпеки 
на період збирання врожаю зернових культур і заготівлі ірубих кормів.

Термін: до 01.04.2021
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5.2. Організовувати та проводити інструктаж з питань пожежної безпеки 
із спеціалістами, що задіяні на роботах зі збирання врожаю.

5.3. Здійснити перевірки:
технічного стану збиральної та іншої техніки, що використовується під 

час жнив, забезпечення її  сертифікованими вогнегасниками, іскрогасниками та 
іншими первинними засобами пожежогасіння;

протипожежного стану о б ’єктів збирання, зберігання, переробки врожаю 
та дотримання встановлених законодавством правил пожежної безпеки.

5.4. Сприяти забезпеченню необхідною кількістю первинних засобів 
пожежогасіння, в тому числі сертифікованими вогнегасниками, місць 
зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

5.5. Забезпечити встановлення спеціальних знаків (щодо заборони 
куріння, використання відкритого вогню тощ о) у місцях прилягання хлібних 
масивів до автомобільних доріг, проведення заходів щодо заборони 
випалювання стерні, післяжнивних залишків та розведення багать на полях і 
поблизу них.

5.6. Проводити роз'яснювальну роботу серед підприємств, установ, 
організацій різних форм власності та населення щодо дотримання вимог 
пожежної безпеки та природоохоронного законодавства, заборони спалювання 
на сільгоспугіддях, присадибних ділянках і приватних територіях залишків 
рослинності.

Термін: протягом весняно-літнього 
періоду 2021 року

6. Регіональному офісу водних ресурсів у області, 
райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських, селищних, 
сільських рад:

6.1. Організувати перевірки регулюючих гідротехнічних споруд,
відомчих, пересувних, польдерних насосних станцій і споруд,
міжгосподарських, внутріш ньогосподарських осушувальних систем, тракторно-
екскаваторної та інш ої інженерної техніки, забезпечити їх справність та
підтримання у постійній готовності до застосування.

Термін: до 01.05.2021
6.2. Розробити режими роботи водосховищ, ставків, каналів та 

забезпечити підтоплення торфовищ і утримання їх у зволоженому стані для 
попередження виникнення пожеж.

Термін: протягом весняно-літнього 
періоду 2021 року

6.3. Привести в робочий стан підвідомчі меліоративні системи в місцях їх 
проходження через лісові масиви і торфовища, здійснити їх очищення та 
забезпечити можливість підняття рівня води на випадок гасіння пожеж у лісах, 
торф ’яниках.

Термін: до 10.04.2021
7. Службі автомобільних доріг у області, ВСП ’’Рівненська дирекція  

залізничних перевезень” регіональної ф ілії ’’Львівська залізниця” AT  
’’Укрзалізниця”, ПАТ "Рівнеобленсрго” :
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7.1. Розробити та виконати заходи щодо недопущення виникнення 
загорань, пожеж в смугах відводу автомобільних і залізничних доріг та 
високовольтних ліній електропередач. Забезпечити в повному обсязі виконання 
вимог правил пожежно! безпеки в лісових масивах та смугах відчуження 
вздовж залізниць, автомобільних доріг.

7.2. Виконати мінералізацію смуг в місцях межування залізничних колій з 
л іс о в и м и  м а с и в а м и . С м у г и  в ід ч у ж е н н я  в зд о в ж  з а л із н и ц ь  з в іл ь н и т и  в ід  
накопичень горючих матеріалів (відходів порубки лісу, порості кущів тощо).

7.3. Привести у технічну готовність залізничний рухомий склад та не 
допускати експлуатацію  локомотивів з несправною паливною апаратурою.

Термін: до 01.05.2021
8. О перативному командуванню "Захід” :
8.1. Уточнити плани взаємодії з Головним управлінням ДСНС України у 

області щодо протидії пожежам у лісових масивах, що перебувають у сфері 
управління М іноборони.

8.2. Посилити протипожежний захист об ’єктів Збройних Сил України, 
складів боєприпасів та військових полігонів, розташованих на територіях 
лісових масивів.

Термін: до 01.04.2021
8.3. Вживати заходів до попередження та оперативного гасіння лісових і 

торф ’яних пожеж на військових полігонах під час проведення практичних
занять із застосуванням імітаційних засобів та боєприпасів.

Термін: протягом
пожежонебезпечного періоду

9. Рівненському обласному управлінню лісового та мисливського 
господарства:

9.1. З настанням сухої спекотної погоди організувати комплекс заходів із 
забезпечення пож ежної безпеки в лісах, на полях та торфовищ ах, особливу 
увагу при цьому звернути на заборону розведення вогнищ  у цей період.

9.2. Забезпечити утримання в оперативній готовності пожежної та 
пристосованої для гасіння техніки лісопожежних команд.

9.3. Здійсню вати патрулювання лісових масивів та торфополів, місць 
масового відпочинку громадян, що прилягають до лісових ділянок і торфовищ.

9.4. У разі виникнення пожеж в лісах, на полях та торфовищах 
здійснювати негайне інформування та  залучення підрозділів ГУ ДСНС України 
у області.

9.5. Організувати цілодобове чергування відповідальних працівників 
лісової охорони в лісогосподарських підприємствах.

9.6. Створити в кожному лісництві мобільні групи оперативного 
реагування для гасіння лісових пожеж, забезпечити проведення рейдів з 
контролю за дотриманням вимог правил пожежної безпеки в лісах.

9.7. Організувати проведення заходів щодо створення та оновлення 
мінералізованих смуг і протипожежних розривів у лісових масивах, очищення 
лісів від захаращень.
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9.8. Активізувати роз'яснювальну роботу серед підприємств, установ, 
організацій різних форм власності та населення щ одо дотримання вимог 
пожежної безпеки та природоохоронного законодавства, заборони спалювання 
залишків сухої рослинності та сміття у місцях, що прилягають до лісових 
масивів.

Термін: протягом весняно-літнього 
періоду 2021 року

10. Держ авному підприємству "Рівнеторф":
10.1. Привести в готовність наявні сили і засоби пожежогасіння, вжити 

заходів для запобігання виникненню пожеж на підвідомчих об'єктах.
10.2. Відокремити протипожежними розривами площі торфовищ, які 

розробляються, від навколишніх лісових масивів та прилягають до населених 
пунктів.

10.3. Обладнати пристроями та насосами для гасіння пожеж техніку, яка 
задіяна на видобутку торфу.

Термін: протягом весняно-літнього 
періоду 2021 року

11. Головному управлінню Н аціональної поліції України в області, 
управлінню патрульної поліції в області Департаменту патрульної поліції, 
Державній екологічній інспекції П оліського округу:

11.1. Активізувати роботу із запобігання порушенням вимог пожежної 
безпеки в лісах, на торфовищ ах, в сільгоспугіддях, на територіях і об ’єктах 
природно-заповідного фонду, а також недопущення спалювання стерні, сміття 
та залишків рослинності.

11.2. Забезпечити розслідування кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із знищенням або пошкодженням об'єктів рослинного світу вогнем, 
встановлення осіб, які їх вчинили.

11.3. Організувати оприлюднення у засобах масової інформації, інтернет- 
ресурсах матеріалів та фактів щодо розслідування кримінальних 
правопорушень, пов’язаних із знищенням або пошкодженням об'єктів 
рослинного світу вогнем, встановлення осіб, які їх вчинили, та накладених 
адміністративних стягнень.

Термін: протягом  
пожежонебезпечного періоду

11.4. Вести постійний контроль за станом безпечних умов руху 
транспорту в районах можливого виникнення лісових пожеж і оперативно 
інформувати учасників автомобільного руху у випадках виникнення лісових 
пожеж про напрямки об ’їзних шляхів.

11.5. В період високої пожежної небезпеки організувати силами
підрозділів патрулювання доріг загального користування, що проходять через
лісові масиви та максимально обмежувати відвідування громадянами лісових
масивів та торфополів, в ’їзд автотранспорт}' до зазначених територій.

Термін: протягом 
п ожежонебезпечного п ер і оду

11.7. Забезпечити участь представників ГУ ІІП  України в області спільно 
з працівниками управлінням лісового та мисливського господарства, ГУ ДСНС
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України в області та інших зацікавлених органів в складі мобільних груп при 
проведенні оперативних рейдів з контролю дотримання вимог Правил 
пожежної безпеки у лісах України.

Термін: протягом весняно-літнього
періоду 2021 року

12. Виконавцям про хід виконання заходів інформувати Головне 
управління ДСНС України у області до 01 жовтня 2021 року.

13. Контроль за виконанням рішення покласти на Головне 
управління ДСН С України у області, якому звіт про виконання 
протокольного рішення подати до секретаріату обласної комісії через 
управління з питань НС та ЦЗН ОДА до 15 жовтня 2021 року.

II. Про стан готовності місць масового відпочинку на водних обуєктах 
області для прийнят тя відпочиваючих.
(Доповідь: Дрига Р.Ю., співдоповідь: Якимчук А.П.)

За результатами доповіді, співдоповіді та з урахуванням обговорення 
питання порядку денного комісія вирішила:

1. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міст, селищ, сіл, 
органам місцевого самоврядування:

1.1. Забезпечити безумовне виконання завдань, визначених 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.10.2009 № 379 "Про 
проведення сезону безпеки на водних об ’єктах області".

Термін: протягом купального сезону
1.2. Розглянути питання щодо стану дотримання вимог Правил охорони 

життя людей на водних об’єктах на засіданнях місцевих комісій з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

1.3. Визначити та забезпечити обладнання місць масового відпочинку на 
водних об’єктах, пляжів (водних об’єктів) відповідно до Правил охорони життя 
людей на водних об ’єктах України.

Термін: до 15.04.2021
1.4. Завершити роботи з облаштування місць масового відпочинку 

населення на водних об ’єктах та рятувальних постів, особливо у сільській 
місцевості.

Термін: до 01.06.2021
1.5. Вжити заходів щодо заборони купання населення у невизначених 

місцях.
Термін: протягом купального сезону

1.6. Забезпечити організацію безпечного відпочинку населення на водних 
об’єктах, особливо у святкові та вихідні дні.

Термін: протягом купального сезону
1.7. Зобов'язати керівників підприємств, установ та організацій, 

незалежно від форм власності та господарювання, на балансі яких знаходяться 
місця масового відпочинку на водних об ’єктах, привести їх у відповідність до 
вимог законодавства у сфері цивільного захисту та наказу МВС України від
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10.04.2017 №  301 "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних 
об'єктах України" та забезпечити їх готовність до купального сезону.

Термін: до 01.06.2021
1.8. Забезпечити проведення серед населення масш табної інформаційно- 

роз’ясню вальної роботи з питань безпечного користування водними об ’єктами, 
виконання правил поведінки людей на воді. Особливу увагу приділяти роботі у 
сільській місцевості.

Термін: протягом купального сезону
1.9. Не допускати функціонування місць масового відпочинку на водних

об’єктах без лабораторного обстеження показників безпеки води водойм.
Термін: протягом купального сезону

1.10. Щ ороку до 01 квітня подавати до Головного управління ДСНС
України у області та до Рівненської обласної аварійно-рятувальної служби на
водних об ’єктах затверджені місцевими комісіями з питань ТЕБ та НС переліки
визначених місць масового відпочинку людей на водних об’єктах (пляжів).

Термін: щороку до 01 квітня
2. Рівненській обласній комунальній аварійно-рятувальній службі на 

водних об’єктах:
2.1. Забезпечити постійну готовність служби для надання допомоги

населенню в місцях масового відпочинку на водних об ’єктах та посилити
контроль за виконанням правил поведінки людей на них.

Термін: протягом купального сезону
2.2. Здійснювати аналіз причин загибелі людей на водних об’єктах у 

місцях масового відпочинку та місцях вилову риби на підставі якого 
розробляти відповідні заходи щодо запобігання нещасним випадкам людей на 
воді.

Термін: протягом купального сезону
2.3. Вести облік та обстеження місць масового відпочинку населення на

водних об ’єктах області, підготовку рятувальників для цих місць.
Термін: постійно

2.4. Проводити серед населення інформаційно-роз’яснювальну роботу з 
питань безпечного користування водними об ’єктами, виконання правил 
поведінки людей на воді.

Термін: протягом купального сезону
3. Контроль за виконанням рішення покласти на управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
облдержадміністрації.

III. Про затвердження Плану підготовки місцевих органів виконавчої 
владиу органів місцевого самоврядування, підприємству установ та 
організацій до пропуску льодоходу, повені та поводків у  2022 році.
(Доновідь: Мосійчук І. Б.)

З урахуванням доповіді та за результатами обговорення питання порядку 
денного Комісія вирішила:
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1. Затвердити План підготовки місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до 
пропуску льодоходу, повені та паводків у 2022 році (далі -  План підготовки) 
(додається).

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним  
органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 
райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських, селищних, 
сільських рад:

2.1. Забезпечити виконання заходів Плану підготовки у повному обсязі.
2.2. Затвердити власні Плани підготовки до пропуску льодоходу, повені 

та паводків у 2022 році.
Термін: до 10.04.2021

2.3. Про виконання заходів, визначених Планом підготовки, інформувати 
управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
об л держ ад м і н і страції.

Термін: до 15.01.2022
3. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських, 

селищ них, сільських рад при внесенні змін до місцевих бюджетів на 2021 рік 
передбачити кошти на проведення ремонту та відновлення водогосподарських 
споруд комунальної власності у населених пунктах та територіях, де 
відбувалися підтоплення у попередні роки, для створення запасу дсзінфікуючих 
засобів для обробки водогосподарських споруд об ’єктів централізованого 
водопостачання та громадських криниць.

Термін: до 30.06.2021
4. Регіональному офісу водних ресурсів у області:
4.1. Забезпечити надання органам місцевого самоврядування 

прогнозованої інформації про перелік територій і об ’єктів, які потрапляють у 
можливі зони затоплення (підтоплення) з наданням графічних матеріалів або 
витягів з них.

4.2. Забезпечити проведення ремонтно-доглядових робіт на об’єктах 
інженерної інфраструктури осушувальних систем державної форми власності.

Термін: до 15.01.2022
5. Контроль за виконанням рішення покласти на Регіональний офіс 

водних ресурсів в області, якому звіт про виконання протокольного рішення 
подати до секретаріату Комісії до 15 січня 2022 року.

Віталій КОВАЛЬ

Віктор Ш ЕВЧУК

Голова облдержадміністрації, 
голова Комісії

Секретар Комісії



Додаток 2 
ЗАТВЕРДЖ ЕНО

на засіданні комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій області 
(протокол N° 10 від 17.03.2021)

П Л А Н
підготовки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та

організацій до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2022 році

План розроблено з метою забезпечення підготовки органів управління всіх рівнів, сил і засобів до оперативного 
реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пропуском льодоходу, повені та паводків.

Основні завдання Плану:
підготовка місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій до  дій у разі загрози та  виникнення надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та паводків;
координація дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій щ одо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що можуть спричинити їх виникнення.

№
з/п Заходи Відповідальні 

за виконання
Термін

виконання
1 2 4

1. На основі аналізу дій органів управління та сил під час пропуску 
льодоходу, весняної повені та дощ ових паводків попередніх років 
розробити та затвердити плани організаційних і практичних заходів 
щодо пропуску льодоходу, весняної повені та дощ ових паводків у 2022 
році

Регіональний офіс водних ресурсів у області. 
ГУ ДСНС України у області. Служба 
автомобільних доріг в області, обласний центр 
з гідрометеорології, райдержадм іністрації, 
виконкоми рад міст обласного значення, орга
ни місцевого самоврядування

До 30.01.2022



1 2 3 4
2 3 урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів 

відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних 
ситуацій, пов'язаних із паводком та пропуском льодоходу і повені. 
Визначити об'єкти життєзабезпечення населення, транспорту, 
енергетики, зв'язку та інші об'єкти господарювання, що можуть зазнати 
негативного впливу природних явищ, та  розробити заходи щодо 
забезпечення їх сталого функціонування під час пропуску льодоходу, 
повені та  паводків

Регіональний офіс водних ресурсів у 
області, управління з питань НС та ЦЗІІ 
облдержадміністрації, ГУ ДСНС України у 
області, ПАТ "Рівнеобленерго", РФ ПАТ 
"Укртелеком", райдержадміністрації, 
виконкомам міських, селищних, сільських рад

До 30.01.2022

3. У точнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і 
виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків

Управління з питань НС та ЦЗН облдержад
міністрації, ГУ ДСНС України у області, 
Регіональний офіс водних ресурсів у області, 
Служба автомобільних доріг в області, ПАТ 
"Рівнеобленерго", РФ ПАТ "Укртелеком".ДП 
"Рівненський облавтодор", райдержадміністра
ції, виконкомам міських, селищних, сільських 
рад

До 15.06.2021

4. У точнити плани та розрахунки сил для підриву можливих льодових 
заторів на річках. Забезпечити укладання договорів із підрозділами 
ДСН С на проведення підривних робіт з метою захисту мостів та 
гідротехнічних споруд від можливих заторних явищ

Служба автомобільних доріг в області, 
ВСП „Рівненська дирекція залізничних 
перевезень” регіональна філія „Львівська заліз
ниця” AT „Укрзалізниця”, ГУ ДСНС України у 
області.

До 15.11.2021

5. У точнити порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів, 
порядок та регламент зв ’язку, інформування, оповіщення у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації 
наслідків льодоходу, повені та паводків

Служба автомобільних доріг в області, 
ВСП „Рівненська дирекція залізничних 
перевезень” регіональна філія „Львівська заліз
ниця” AT „Укрзалізниця”, ГУ ДСНС України у 
області, райдержадміністрації, виконкомам 
міських, селищних, сільських рад

До 30.01.2022

6. У точнити порядок доведення попереджень і оповіщень до населення, 
робочого  персоналу та керівників усіх рівнів про можливу заірозу 
паводка і повені та їх орієнтовні масштаби

Управління з питань НС та ЦЗН ОДА, райдер
жадміністрації, виконкомам міських, 
селищних, сільських рад

До 30.01.2022

7. П еревірити та привести в готовність гідрометричні споруди, 
спецавтотранспорт, плавзасоби, засоби вимірювальної техніки та

Обласне управління водних ресурсів, обласний 
центр з гідрометеорології

До 30.01.2022



1 2 3 4
обладнання для здійснення спостережень (у  тому числі помащених) на 
гідрологічних постах на час пропуску льодоходу, повені та паводків. 
Забезпечити організацію надійного зв'язку з гідрометеорологічними 
станціями та постами

8. У межах повноважень провести комплексну перевірку стану мостів та 
підмостових русел автомобільних і залізничних мостів щодо їх 
спроможності до пропуску паводкових вод

Служба автомобільних доріг в області, 
ВП „Рівненська дирекція залізничних 
перевезень” Львівської державної залізниці, 
райдержадміністрації, виконкомам міських, 
селищних, сільських рад

До 15.06.2021

9. Визначити балансоутримувачів бсзгосподарських гідротехнічних споруд 
та  вжити заходів щодо прийняття їх на баланс відповідними органами

Регіональний офіс водних ресурсів у області,, 
райдержадм іністрації, виконкомам міських, 
селищних, сільських рад

До 30.01.2022

10. Організувати перевірку стану гідротехнічних споруд, водосховищ, 
ставків, меліоративних систем та об’єктів, які знаходяться в зоні впливу 
ш кідливої д ії льодоходу, повені та паводків. Вжити заходів для 
проведення їх ремонту та забезпечення готовності до пропуску 
льодоходу, повені та паводків

Регіональний офіс водних ресурсів у області, 
райдержадм іністрації, виконкомам міських, 
селищних, сільських рад

До
30.01.20202

11. Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів 
господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд 
і мереж, систем зливової каналізації, дренажних систем, природних і 
ш тучних дренажів для відведення талої та дощової води населених 
пунктів в  умовах можливої повені та паводків

Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та 
енергосфективності облдержадміністрації, 
РО В К П В К Р‘Рівиеоблводоканал”,
Регіональний офіс водних ресурсів у області, 
райдержадміністрації, виконкомам міських, 
селищних, сільських рад

До 30.01.2022

12. П ідготувати для попередження і ліквідації негативних наслідків повені 
т а  паводків інженерну й автомобільну техніку, засоби евакуації людей, 
мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та 
освітлю вання, засоби забезпечення питною водою, створити резерв 
пально-мастильних матеріалів

ГУ ДСІІС  України у області, Регіональний 
офіс водних ресурсів у області, ДП 
"Рівненський облавтодор", РОВКПВКГ 
“Рівнеоблводоканал”, райдержадміністрації, 
виконкомам міських, селищних, сільських рад

До 30.01.2022



1 2 3 4
13. Провести обстеження наявних плавзасобів усіх форм власності, 

забезпечити їх готовність для залучення до дій в умовах льодоходу, 
повені т а  паводків

Обласна комунальна аварійно-рятувальна 
служба на водних о б ’єктах, райдержадмініст
рації, виконкомам міських, селищних, 
сільських рад

До 30.01.2022

14. Провести тренування (навчання) органів управління і формувань 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
щодо д ій  в умовах пропуску льодоходу, паводку і повені.

Управління з питань НС та ЦЗН 
об лдержадм і н істрації, райдержадм і н істрації, 
виконкомам міських, селищних, сільських рад

До 20.02.2022

15. Уточнити плани евакуації та заходи щодо життєзабезпечення населення і 
створення необхідних побутових умов у місцях тимчасового розміщення 
на період евакуації

Управління з питань НС та ЦЗН 
облдержадміністрації, райдержадмініс грації, 
виконкомам міських, селищних, сільських рад

До 30.01.2022

16. Визначити у складі місцевих, територіальних і відомчих матеріальних 
резервів, призначених для запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій, необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та 
сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одяїу, і 
шанцевого інструменту тощо. Забезпечити його завчасне та раціональне 
розміщення поблизу зон можливих затоплень

Управління з питань НС та ЦЗН 
облдержадміністрації, ГУ ДСНС України у 
області. Регіональний офіс водних ресурсів у 
області, ДП "Рівненський облавтодор", райдер
жадміністрації, виконкомам міських, 
селищних, сільських рад

До 30.01.2022

17. 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

Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та 
енергосфсктивності облдержадміністрації, 
обласний лабораторний центр МОЗ України, 
РОВКПВКГ “Рівнеоблводоканал”, райдержад
міністрації, виконкомам міських, селищних, 
сільських рад

До 30.01.2022

18. П ровести перевірки готовності органів виконавчої влади підприємств, 
організацій та установ області щодо готовності до дій в умовах паводку, 
пропуску льодоходу і повені

ГУ ДСНС України у області, райдержадмініст
рації, виконкомам міських, селищних, 
сільських рад

Д о 20.02.2022

С екретар К ом ісії Віктор Ш ЕВЧУК


