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ПЛАН 

дій органів управління цивільного захисту Бережанської міської ради з підготовки до  

пропуску льодоходу, повені та паводків у 2020 році 
 

План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів цивільного захисту Бережанської 

міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Тернопільської області до оперативного 

реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій пов'язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків у 2019 році. 

Основні завдання Плану: 

 забезпечення готовності органів управління цивільного захисту та міських спеціалізованих служб цивільного захисту 

до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та паводків 

 здійснення координації дій міських органів управління цивільного захисту та міських спеціалізованих служб 

цивільного захисту щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникненню, та створення 

умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій; 

 забезпечення державного контролю за станом готовності органів управління, сил і засобів Бережанської міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Тернопільської області до оперативного реагування при 



загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій. 
№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

1. 

Уточнити розрахунок сил та засобів для 

проведення запобіжних заходів і виконання 

робіт із запобігання виникненню та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

пропуском льодоходу, повені та паводків  

Районний відділ УДСНС України в області, 

відділ з питань цивільного захисту, взаємодії 

з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи 

до 30 січня 2020 р., 

уточнення – до 

25 лютого 2020 р. 

2. 

На основі аналізу дій органів управління та сил під 

час пропуску льодоходу, весняної повені та 

дощових паводків у минулих роках з урахуванням 

попередніх оцінок та кліматичних екстремумів в 

районі відкоригувати карти-схеми зон можливого 

виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з 

пропуском льодоходу, повені та паводку 

визначивши об’єкти життєзабезпечення 

населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інші 

об’єкти господарювання, що можуть зазнати 

негативного впливу природних явищ, та заходи 

щодо забезпечення їх сталого функціонування 

Відділ з питань цивільного захисту, взаємодії 

з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи, районний відділ У 

ДСНС України в області, Бережанська 

дільниця РОВР в Тернопільській області 

до 25 січня 2020 р. 

3. 

Уточнити порядок своєчасного доведення 
попереджень і оповіщень до населення, робочого 
персоналу та керівників усіх рівнів про можливу 
загрозу паводку, пропуску льодоходу і повені та 
її масштабів. 
 

Відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи, районний відділ 

УДСНС України в області, Бережанська 

дільниця РОВР в Тернопільській області, 

СЛД №1 м. Бережани комбінованого центру 

телекомунікацій № 142 м. Тернопіль ТФ ПАТ 

“Укртелеком” 

До 25 січня 2020 р., 

додатково - при 
загрозі проходження 
льодоходу,  повені та 
паводку 
 

4. 
Уточнити порядки взаємодії, з визначенням 
відповідальних осіб, порядку і регламенту 

Відділ з питань цивільного захисту, взаємодії з до 30 січня 2020 р., 

 



№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

зв'язку, інформування, оповіщення у разі загрози 
чи виникнення надзвичайних ситуацій та 
виконання робіт з ліквідації їх наслідків 
пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та 
паводків 

правоохоронними органами та мобілізаційної 

роботи, районний відділ УДСНС України в 

області, міські спеціалізовані служби 

цивільного захисту 

5. 

Створити оперативні штаби та оперативні 
(мобільні) групи для керівництва роботами з 
пропуску паводка, розробити регламент їх 
роботи, у тому числі в режимі цілодобового 
чергування. 

відділ з питань цивільного захисту, взаємодії 

з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи, районний відділ 

УДСНС України в області, Бережанська 

дільниця РОВР в Тернопільській області 

до 10 лютого 2020 р. 

6. 

Забезпечити проведення регулярних 
спостережень за гідрологічним і льодовим 
режимом річок під час формування та 
проходження водопілля, своєчасне складання 
прогнозів характеристик паводку, пропуску 
льодоходу та повені їх уточнення та доведення 
до органів місцевого самоврядування. 

Бережанська метеостанція, Бережанська 

дільниця РОВР в Тернопільській області, 

відділ з питань цивільного захисту, взаємодії 

з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи, районний відділ 

УДСНС України в Тернопільській області  

Постійно 

7. 

Встановити оптимальні режими роботи 
водогосподарських систем і комплексів з 
урахуванням екологічних вимог та санітарних 
норм і правил. 

Бережанська дільниця РОВР в Тернопільській 

області, КНП «Бережанська ЦРЛ», сектор 

економіки 

На період 
формування і 
проходження 
паводка, льодоходу та 
повені 

8. 

Здійснити заходи щодо забезпечення 
безперебійної роботи водозаборів господарсько-
питного призначення, водопровідно-
каналізаційних споруд і мереж, систем зливової 
каналізації під час пропуску льодоходу, повені та 
паводків в умовах можливого паводка, пропуску 
льодоходу та повені. 

Бережанська дільниця РОВР в Тернопільській 

області, відділ з питань цивільного захисту, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи, МКП "Добробут" 

до 25 січня 2020 р., 

уточнення – до 

5 березня 2020 р. 
 

    



№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

    

9. 

Підготувати до проведення запобіжних заходів 
та ліквідації наслідків повені інженерну та 
автомобільну техніку, засоби евакуації людей, 
мобільне насосне обладнання, автономні 
джерела живлення та освітлювання, засоби 
забезпечення питною водою.  
Здійснювати поповнення резерву пально-
мастильних матеріалів 

районний відділ УДСНС України в області, 

міські спеціалізовані служби цивільного 

захисту, відділ з питань цивільного захисту, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи, підприємства, 

установи та організації міста 

до 25 січня 2020 р., 

додатково – до 

25 лютого 2020 р. 
 

10. 

Не допускати в період проходження льодоходу, 

повені та паводків відключення від 

енергопостачання та електрозв’язку організацій і 

постів гідрометеорологічної служби, що 

здійснюють гідрометеорологічні спостереження 

СЛД №1 м.Бережани комбінованого центру 

телекомунікацій № 142 м.Тернопіль ТФ ПАТ 

“Укртелеком”, Бережанський РЕМ ВАТ 

“Тернопільобленерго” 

при загрозі та в 

період формування і 

проходження 

льодоходу, повені та 

паводків 

11. 

Провести обстеження наявних державних та 
приватних плавзасобів, забезпечити їх 
готовність для залучення до дій в умовах 
паводка, пропуску льодоходу та повені. 
 

районний відділ УДСНС України в області, 

відділ з питань цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної 

роботи 

до 25 лютого 2020 р. 

12. 

Уточнити плани евакуації, в яких передбачити 
охорону та захист об’єктів та матеріальних 
цінностей які не можливо вивезти із зони 
підтоплення та заходи щодо життєзабезпечення 
населення і створення необхідних побутових 
умов в місцях тимчасового розміщення на період 
евакуації 

міська евакуаційна комісія, Бережанський 
відділ поліції ГУНП в Тернопільській області 

до 25 січня 2020 р., 

уточнення – до 

25 лютого 2020 р. 

13. 

Переглянути склад об'єктових матеріальних 
резервів, призначених для запобігання ліквідації 
надзвичайних ситуацій, а саме: необхідний 
аварійний запас пально-мастильних, 
будівельних та сипучих матеріалів, мішків, 

Районний відділ УДСНС України в області, 

Бережанська дільниця РОВР в Тернопільській 

області, відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними 

до 25 січня 2020 р. 
 
 
 



№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

засобів освітлювання, захисного одягу, 
шанцевого інструменту. Забезпечити його 
завчасне та раціональне розміщення поблизу зон 
можливих підтоплення. 

органами та мобілізаційної роботи, міські 

спеціалізовані служби цивільного захисту, 

користувачі (орендарі) водних об'єктів. 

14. 

В засобах масової інформації оперативно 
висвітлювати розвиток та хід паводку, пропуску 
льодоходу і повені, заходи щодо забезпечення 
захисту населення і об'єктів господарювання, а 
також правила поведінки людини в цих умовах 

Відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи, районний відділ УДСНС 

України в Тернопільській області, засоби 

масової інформації 

на період формування 
і проходження 
льодоходу, повені та 
паводків  

 

Примітка: з метою узагальнення даних та вчасного інформування управління з питань цивільного захисту населення 

обласної державної адміністрації інформацію про виконані заходи Плану надавати до відділу з питань 

цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Бережанської міської ради    

до 12 лютого 2020 року.  

 

Начальник відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи                                                                Сергій КИСЕЛЬОВ 

 

Начальник районного відділу Управління Державної служби  

України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області                                                                        Тарас КАЛАКУРА 
 


