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РОЗДІЛ І. КОРОТКА АНАЛІТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ
ВОСКРЕСЕНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, МОЖЛИВІ РИЗИКИ
ВІДПОВІДНО ДО КЛАСИФІКАТОРА НС.
У грудні 2016 року в ході активного впровадження процесу децентралізації в Україні
та волевиявлення зацікавлених громад країни на добровільних засадах було створено
Воскресенську об’єднану територіальну громаду - Воскресенська ОТГ, до складу якої
увійшли Воскресенська селищна рада смт Воскресенськ та селище Горохівка), Калинівська
(с. Калинівка) та Пересадівська (с. Пересадівка) сільські ради. На І сесії 8 скликання, яка
відбулася 04.01.2017 року було прийнято рішення про створення Воскресенської селищної
ради що відповідає Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». У
2020 році реформа децентралізації завершилась проведенням чергових місцевих виборів на
новій територіальній основі громад, які відбулися 25 жовтня 2020 року де обиралися голови
та депутати місцевих рад у новому складі Воскресенської ТГ. Таким чином, на І сесії 8
скликання, яка відбулася 08.12.2020 року було прийнято рішення про початок процедури
реорганізації Михайло-Ларинської та Грейгівської сільських рад у складі Воскресенської
селищної ради (територіальної громади). В оновлений склад Воскресенської ТГ увійшли: 1.
смт Воскресенське, 2. село Пересадівка, 3. село Калинівка, 4. селище Горохівка, 5. село
Михайло-Ларине, 6. село Степове, 7. село Червоне, 8. село Водокачка, 9. селище Грейгове з
адміністративним центром у смт Воскресенське Миколаївського району Миколаївської
області.
Воскресенська ТГ розташована в 10 км зоні від обласного центру Миколаївської
області - м. Миколаєва, по дорозі регіонального значення Миколаїв – Новий Буг – Дніпро.
До найближчої залізничної станції Горохівка на лінії Миколаїв – Сортувальний – Долинська
- 3 км де знаходиться однойменне селище Горохівка. В цьому напрямку на відстані 28 км
знаходиться інша проміжна залізнична станція Грейгове, яка знаходиться на території
селища Грейгове. Воскресенською ТГ простягається річка Інгул, яка ділить її на дві частини:
праворуч від річки розташоване село Пересадівка, а ліворуч смт Воскресенське, с. Калинівка
та с. Михайло-Ларине. Територія громади межує: - на півночі – з Інгульською ТГ
Баштанського району; - на сході - Первомайською ТГ Миколаївського району; - на заході –
Мішково-Погорілівською ТГ Миколаївського району; - на півдні з Шевченківською ТГ та
Мішково-Погорілівською ТГ Миколаївського району. Демографічна характеристика
Воскресенської ТГ: Населення громади становить 15 815 мешканців, з них: - чоловіків – 7665
осіб, жінок – 8150 осіб. Національний склад – українці, росіяни, євреї, вірмени, білоруси.
Виходячи з аналізу, на території Воскресенської територіальної громади, враховуючи
Національний класифікатор, можуть виникнути надзвичайні ситуації техногенного,
природного, соціального характеру викладені у додатку 1.
РОЗДІЛ ІІ. ІНФОРМУВАННЯ ТА ОПОВІЩЕННЯ
ПРО ЗАГРОЗУ ВИНИКНЕННЯ АБО ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
2.1 Інформацію про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації
керівник органу місцевого самоврядування може отримати:
- від старшого чергової зміни ГУ ДСНС України у Миколаївській області телефоном
та диспетчера державної пожежно-рятувальної частини;
- від оперативного чергового Головного управління Національної поліції України в
Миколаївській області та диспетчера місцевого відділення національної поліції України в
Миколаївській області;
- від оперативного чергового територіальних військових комісаріатів Збройних сил
України;
- від диспетчера територіального підрозділу Миколаївського обласного центру

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
- від чергових військових частин розташованих на відповідній адміністративно
підпорядкованій території;
- від відповідального чергового управління з питань цивільного захисту
Миколаївської обласної державної адміністрації;
- з мереж загальнонаціонального, регіонального та місцевого радіомовлення і
телебачення та інших технічних засобів передавання (відображення) інформації;
- чергового Миколаївського обласного центру з гідрометеорології та його
структурних підрозділів;
- від керівника потенційно небезпечного об’єкту, розташованого на території
Воскресенської селищної ради;
- від керівника підрозділу цивільного захисту органу виконавчої влади, органу
місцевого самоврядування;
- інших джерел.
2.2. Відповідальна особа селищної ради з питань цивільного захисту населення у разі
отримання повідомлення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації:
негайно телефоном інформують селищного голову;
після отримання повідомлення готує письмову доповідь керівництву Воскресенської
територіальної громади та структурному підрозділу ГУ ДСНС України у Миколаївській
області;
надає пропозиції керівнику ланки щодо введення в дію відповідних планів дій органів
управління і сил цивільного захисту під час реагування на НС.
2.3. Оповіщення органів управління та сил цивільного захисту ланки, підприємств,
установ, організацій і населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної
ситуації здійснюється відповідальною особою з питань цивільного захисту населення
селищної ради, з використанням місцевої автоматизованої системи централізованого
оповіщення, а також системи автоматизованого виклику для інформування осіб керівного
складу, координаційних органів ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту, аварійно-рятувальних служб.
2.4. Рішення про оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної
ситуації приймає керівник органу місцевого самоврядування на підставі:
повідомлення про фактичну обстановку, що склалася у зоні надзвичайної ситуації;
результатів аналізу прогнозованих даних, стану небезпеки природно-техногенного
характеру на території, що вимагають негайного проведення заходів для захисту населення і
територій;
пропозицій керівників місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту та
керівників об’єктів, на території яких існує загроза виникнення або виникла надзвичайна
ситуація.
РОЗДІЛ III. ПЕРЕВЕДЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА СИЛ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ В РЕЖИМ ПІДВИЩЕНОЇ ГОТОВНОСТІ ТА РЕЖИМ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ
3.1. Режим підвищеної готовності встановлюється тимчасово у разі загрози
виникнення надзвичайної ситуації залежно від прогнозованих наслідків і можливого рівня
надзвичайної ситуації.
3.2. Режим надзвичайної ситуації встановлюється тимчасово у разі виникнення
надзвичайної ситуації.
3.3. Рішення про встановлення режиму функціонування ланки приймає її керівник - на
підпорядкованій йому території.
3.4. Відповідальна особа з питань цивільного захисту населення селищної ради готує
проект відповідного розпорядження, подає його на підпис селищному голові.

РОЗДІЛ IV. ДІЇ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
У режимі підвищеної готовності (після надходження інформації
можливості виникнення надзвичайних ситуацій)

щодо

4.1. Відповідальна особа з питань цивільного захисту населення селищної ради через
автоматизовану систему централізованого оповіщення та інші засоби оповіщення та зв’язку:
доводить розпорядження про переведення в режим функціонування до визначених у
ньому відповідальних виконавців;
проводить оповіщення членів місцевої комісії (надалі – комісія з питань ТЕБ та НС
при селищній раді).
4.2. Комісія з питань ТЕБ та НС при селищній раді:
здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за
станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних
захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно
небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення
надзвичайної ситуації та її масштабів;
організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і
територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування
господарських об’єктів;
забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної
ситуацій;
готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів із
запобігання виникненню надзвичайної ситуації;
координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та
матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації, визначає обсяги і
порядок використання таких резервів;
контролює роботу об’єктів життєзабезпечення населення.
4.3. Комісія з питань евакуації приводить у готовність до роботи тимчасові органи з
евакуації (комісію з питань евакуації, збірні пункти евакуації, проміжні пункти евакуації,
приймальні пункти евакуації).
4.4. Відповідальна особа з питань цивільного захисту населення селищної ради:
організовує роботу щодо аналізу інформації про розвиток подій і попередньої оцінки
оперативної обстановки;
готують та надають селищному голові, комісії з питань ТЕБ та НС доповіді про
оперативну обстановку на адміністративно підпорядкованій території та проекти відповідних
рішень, організаційних, інформаційних, плануючих і розпорядчих документів;
здійснюють доведення прийнятих рішень (розпоряджень, вказівок) до виконавців та
організують контроль за їх виконанням;
організують взаємодію між органами управління, оперативними групами та силами
цивільного захисту, залученими до виконання заходів із запобігання виникненню
надзвичайної ситуації, координують їх дії.
4.5. Відповідальна особа з питань цивільного захисту селищної ради здійснює:
збір інформації про розвиток події, її аналіз і попередню оцінку оперативної
обстановки;
підготовку та надання пропозицій (розгорнутої доповіді про оперативну обстановку
на території) селищному голові; ТЕБ та НС при селищній раді, заступнику голови селищної
ради – голові комісії з питань евакуації для прийняття відповідних рішень;
оформлення відповідних розпоряджень селищного голови, розробка проектів
організаційних, плануючих та розпорядчих документів (наказів, розпоряджень, доручень,
планів, протоколів), облік та контроль за виконанням прийнятих рішень;

доведення наказів, розпоряджень та вказівок до виконавців;
організація роботи оперативних груп;
організація взаємодії між органами управління ланки, органами управління галузевих
та територіальних спеціалізованих служб ЦЗ та іншими силами ЦЗ;
підготовка донесень і доповідей (зведень) про оперативну обстановку у відповідні
органи управління;
організація своєчасного взаємоінформування між органами управління, про
обстановку, вжиті заходи, хід та обсяги виконання визначених робіт;
ведення облікової та звітної документації.
4.6. Спеціалізовані служби ЦЗ, структурні підрозділи селищної ради:
організовують цілодобове чергування керівного складу;
приводять у готовність до дій за призначенням системи оповіщення і зв’язку,
уточнюють (готують) тексти повідомлень про порядок дій персоналу підприємств
(населення) селища у разі виникнення надзвичайної ситуації;
організовують систематичне отримання від Миколаївського обласного центру з
гідрометеорології та його структурних підрозділів, чергових змін (диспетчерів) потенційно
небезпечних об’єктів, вжиті запобіжні заходи;
уточнюють розрахунки щодо інженерного, радіаційно-хімічного, медичного захисту,
евакуації персоналу і населення, приведення у готовність до застосування захисних споруд,
підготовки і розгортання пунктів видачі засобів індивідуального захисту (за необхідності – їх
видача);
організовують проведення інженерно-технічних, спеціальних та інших заходів,
спрямованих на запобігання (зниження небезпеки) впливу можливих надзвичайних ситуацій
на населення і об’єкти (перевірка та приведення у готовність всіх протипожежних засобів,
стану водозабірних будівель, автономних джерел енергоживлення, підготовка технології
виробництва і працюючого персоналу, до дій щодо забезпечення безаварійної зупинки
виробництва, створення резерву матеріально-технічних ресурсів (далі – МТР), необхідної
кількості палива, будматеріалів, конструкцій, труб, підготовка шляхів, посилення інженернотехнічних споруд, проведення герметизації будинків, складських приміщень);
за необхідності готують плавзасоби, майно наметових містечок, запаси матеріальних
засобів для організації життєзабезпечення населення, завантаження їх на транспорт;
готують транспорт для перевезення аварійно-рятувальних команд (груп, ланок),
спеціалізованих формувань ЦЗ у район можливого виникнення надзвичайної ситуації,
перевезення запасів матеріальних ресурсів, а також для евакуації населення, вивозу
матеріальних та інших цінностей з небезпечних районів;
приводять у готовність до прийому потерпілих у медичні заклади служби медицини
катастроф і охорони здоров’я облдержадміністрації;
узгоджують з Національною поліцією району маршрути можливого виходу
формувань ЦЗ у райони надзвичайної ситуації і порядок їх супроводу;
організовують проведення (за необхідності) евакуації (відселення населення)
робітників і службовців у безпечні райони;
перевіряють готовність сил та засобів, що можуть бути залучені для ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації;
уточнюють витяги з Планів реагування.
У режимі надзвичайної ситуації
4.6. Воскресенський селищний голова:
призначає керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
дає розпорядження на проведення збору керівного складу цивільного захисту селища
та комісії з питань ТЕБ та НС;
дає розпорядження на проведення оповіщення населення селища про фактичну
обстановку, яка склалася, і надання рекомендацій щодо порядку дій у надзвичайній ситуації
(у разі необхідності);

видає розпорядчий акт (рішення, розпорядження, доручення) переводить органи
управління і сили цивільного захисту району селища на функціонування в режимі
надзвичайної ситуації;
дає
розпорядження
керівникам
територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту, структурних підрозділів
селищної ради та інших органів управління підсистеми на:
формування і направлення в зону надзвичайної ситуації оперативних груп для
проведення розвідки, підготовки пропозицій щодо її нормалізації, організації роботи
підпорядкованих сил;
приведення у готовність та залучення до дій за призначенням необхідної кількості сил
і засобів, проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
забезпечення сталого функціонування об’єктів економіки та об’єктів першочергового
життєзабезпечення постраждалого населення;
здійснення заходів щодо життєзабезпечення та соціального захисту постраждалого
населення, проведення гуманітарних акцій;
приймає рішення (за поданням місцевої комісії з питань ТЕБ та НС) щодо виділення
матеріально-технічних ресурсів з селищного резерву та коштів з резервного фонду бюджету
для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
у разі виникнення надзвичайної ситуації на підпорядкованому об’єкті одного з
структурних підрозділів облдержадміністрації узгоджує, з відповідним керівником, порядок
проведення відновних робіт і джерела їх фінансування;
доповідає голові обласної державної адміністрації про обстановку, що склалася в
селищі, про прийняті рішення, за необхідності узгоджує порядок залучення до ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації органів управління і сил обласного підпорядкування,
матеріально-технічних ресурсів регіонального матеріального резерву і коштів резервного
фонду обласного бюджету;
організовує взаємодію з територіальними органами управління та силами обласного
та
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підпорядкування
з
питань
залучення
сил
і засобів до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
проводить брифінг для преси за обстановкою, яка склалася;
здійснює контроль за проведенням визначених заходів;
щодня інформує голову обласної державної адміністрації про хід відновлювальних
робіт, освоєння коштів і проблемні питання;
звертається,
за
необхідності,
до
відповідного
органу
управління
у порядку, визначеному чинним законодавством у сфері цивільного захисту, щодо надання
додаткової допомоги.
4.7. Заступник голови селищної ради:
доповідає селищному голові про стан виробничо-промислової, радіаційної, хімічної,
біологічної, сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки;
за дорученням селищного голови дає розпорядження на проведення збору членів
місцевої комісії з питань ТЕБ та НС і проводить засідання;
організовує взаємодію з органами управління щодо залучення сил і засобів до
проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
координує дії місцевої комісії з питань ТЕБ та НС:
забезпечення сталого функціонування об’єктів економіки та об’єктів першочергового
життєзабезпечення постраждалого населення;
здійснення заходів щодо життєзабезпечення і соціального захисту постраждалого
населення.
доповідає селищному голові про прийняті рішення, хід відновних робіт, стан
функціонування об’єктів економіки та об’єктів першочергового життєзабезпечення
постраждалого населення, здійснення заходів щодо життєзабезпечення і соціального захисту
постраждалого населення, надає інформацію про порядок виконання робіт у подальшому та

проблемні питання, розв’язання яких потребує його рішення;
здійснює контроль за проведенням визначених заходів.
4.8. Відповідальна особа селищної ради з питань цивільного захисту населення через
селищну автоматизовану систему централізованого оповіщення та інші засоби оповіщення та
зв’язку проводить оповіщення членів місцевої комісії з питань ТЕБ та НС, а у разі потреби членів місцевої комісії з питань евакуації та організовує переведення органів управління і
сил цивільного захисту селища у вищі ступені готовності.
4.9. Оперативні групи структурних підрозділів селищної ради та інших органів
управління ланки територіальної підсистеми переміщуються у район виникнення
надзвичайної ситуації.
4.10. Комісія з питань ТЕБ та НС при Воскресенській селищній раді до призначення
керівника робіт з ліквідації наслідків НС:
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та
засобів ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а
також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало
внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
організовує роботу з локалізації або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
місцевого рівня;
залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні
рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних
матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;
вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт у небезпечних районах;
забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало
внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує
визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок
виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;
організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного
середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на
аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом,
класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ГУ ДСНС України у
Миколаївській області та управління цивільного захисту облдержадміністрації зазначених
матеріалів;
вивчає обставини, що склалися, та подає органу, який її утворив, інформацію про
вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а
також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.
4.11. Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:
виїжджає на місце виникнення надзвичайної ситуації та здійснює безпосереднє
керівництво організацією та проведенням робіт у зоні надзвичайної ситуації;
створює штаб, призначає начальника штабу та організовує його роботу, дає вказівки
та розпорядження щодо проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
уточнює завдання суб’єктам, задіяним до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
організовує зв’язок з мобільними оперативними групами, які залучаються до
реагування на надзвичайну ситуацію;
утворює угруповання сил і засобів реагування на надзвичайну ситуацію та організовує
залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
організовує через штаб виконання таких заходів:
визначення зони ураження надзвичайної ситуації, кількості і місць перебування в ній
людей, організовує їх рятування та надання медичної допомоги;
збирання даних про обстановку в зоні надзвичайної ситуації, їх аналіз та

узагальнення;
визначення головного напряму ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, прийняття
рішення щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення і території від
наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення життєдіяльності постраждалих;
розроблення оперативних планів заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
зосередження в районі надзвичайної ситуації необхідних сил і технічних засобів та своєчасне
введення їх у дію;
визначення кількості і складу аварійно-рятувальних формувань, необхідних для
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, порядку і строків їх залучення згідно з планами
реагування на надзвичайні ситуації і планами взаємодії;
організація взаємодії аварійно-рятувальних служб та формувань, залучених до
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, з метою ефективного використання їх потенціалу;
здійснення керівництва роботами з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
ведення обліку робіт, що були проведені аварійно-рятувальними службами та
формуваннями під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
ведення обліку загиблих та постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації;
інформування населення про наслідки та прогноз розвитку надзвичайної ситуації, хід
її ліквідації та правила поведінки в зоні надзвичайної ситуації;
проведення евакуаційних заходів, крім загальної або часткової евакуації населення;
зупинення діяльності об’єктів, що розташовані в зоні надзвичайної ситуації,
незалежно від форми власності і підпорядкування, введення обмеженого доступу на
територію цієї зони;
залучення в установленому порядку до проведення робіт аварійно-рятувальних
формувань, громадських організацій та окремих громадян за їх згодою, необхідних
транспортних та інших технічних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності та підпорядкування, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації;
зупинення аварійно-рятувальних робіт у разі підвищення рівня загрози життю
рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
організовує взаємодію органів управління і сил цивільного захисту, що залучаються
до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
організовує з метою першочергового життєзабезпечення постраждалих та оперативної
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації контроль за виконанням усіх видів забезпечення
під час дій у зоні надзвичайної ситуації;
організовує забезпечення, контроль та координацію робіт, пов’язаних із здійсненням
заходів безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
подає керівнику місцевої ланки ТП ЄДС ЦЗ Миколаївської області, після ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, звіт про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації.
4.12. Відповідальна особа селищної ради з питань цивільного захисту населення:
здійснює збір інформації про виникнення і розвиток події, проводить її аналіз та
здійснює попередню оцінку оперативної обстановки;
готує розгорнуту доповідь про оперативну обстановку (виробничо-промислову,
радіаційну, хімічну, біологічну, сейсмічну, гідрогеологічну, гідрометеорологічну)
обстановку на адміністративно підпорядкованій території та надає селищному голові) голові комісії з питань ТЕБ та НС; заступнику голови селищної ради – голові комісії з питань
евакуації для прийняття відповідних рішень;
забезпечує оформлення відповідних розпоряджень селищного голови, розробляє
проекти розпорядчих, організаційних, плануючих та інформаційних документів
(розпоряджень, наказів, доручень, планів, протоколів тощо), доведення їх до виконавців,
організовує контроль за їх виконанням;
організовує оповіщення та інформування населення про виникнення надзвичайної
ситуації, хід її ліквідації та надає рекомендації щодо правил поведінки в осередках ураження

(у разі необхідності);
забезпечує підготовку та надання відділу прес-служби апарату селищної ради
інформаційно-довідкових матеріалів для підготовки брифінгів селищного голови та
забезпечення інформування населення про виникнення надзвичайної ситуації, хід її
ліквідації, надання рекомендацій щодо правил поведінки в осередках ураження;
готує матеріали, обґрунтування та проекти розпорядчих документів за підписом
селищного голови матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву та коштів з
резервного фонду бюджету;
організовує роботу оперативних груп та місцевої комісії з питань евакуації;
організовує видачу матеріалів з місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів;
готує та надає донесення відповідним органам управління і доповіді про хід ліквідації
надзвичайної ситуації та про оперативну обстановку;
забезпечує організацію взаємодії та взаємного інформування з органами управління та
силами залученими до виконання відновних робіт;
інформує засоби масової інформації про хід відновних робіт.
4.13. Воскресенська селищна рада:
організує життєзабезпечення населення в зоні надзвичайної ситуації, на маршрутах
евакуації та в місцях розміщення евакуйованого населення, за встановленими нормами і
нормативами, включаючи забезпечення водою, продуктами харчування, предметами першої
необхідності, місцем для тимчасового проживання, виробами медичного призначення,
лікарськими засобами та комунально-побутовими послугами, а також транспортне та
інформаційне забезпечення;
забезпечує стале функціонування об’єктів економіки та життєзабезпечення і надання
послуг населенню;
організовують постійний контроль за станом довкілля на території, що зазнала впливу
наслідків надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглій до них
території через існуючу мережу спостереження та лабораторного контролю;
інформування органів влади щодо рівня надзвичайної ситуації та вжитих заходів,
пов’язаних із реагуванням на цю ситуацію;
оповіщення населення та надання йому необхідних рекомендацій щодо поведінки в
умовах, які склалися.
4.14. Спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного та
природного характеру місцевого рівня:
координує діяльність структурних підрозділів органу місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, пов’язану з виконанням комплексу робіт з ліквідації
надзвичайної ситуації, забезпечення життєдіяльності постраждалого населення,
функціонування;
об’єктів соціальної, комунально-побутової, промислової та аграрної сфери,
проведення відбудовних робіт;
визначає першочергові заходи щодо проведення рятувальних та інших невідкладних
робіт у зоні надзвичайної ситуації;
організовує роботу щодо ліквідації надзвичайної ситуації та визначає комплекс
заходів щодо ліквідації її наслідків;
залучає до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відповідні
аварійно-рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування;
вносить до відповідного органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та
організації пропозиції стосовно виділення додаткових коштів для здійснення першочергових
заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації;
вивчає ситуацію, що склалася, та готує інформацію ДСНС, керівництву відповідного
органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про вжиття заходів
реагування на надзвичайну ситуацію, причини її виникнення, хід відбудовних робіт;
організовує роботу, пов’язану з визначенням розміру збитків унаслідок надзвичайної

ситуації, та затверджує відповідні акти;
організовує інформування населення про стан справ, наслідки та прогноз розвитку
надзвичайної ситуації, хід ліквідації та правила поведінки;
організовує проведення моніторингу стану довкілля на території, що зазнала
впливу надзвичайної ситуації;
здійснює прогноз розвитку надзвичайної ситуації;
вносить керівництву органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та
організації пропозиції про заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні
заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та проведенні відбудовних робіт;
організовує надання допомоги потерпілим та сім’ям загиблих унаслідок
надзвичайної ситуації;
виконує інші необхідні функції з ліквідації надзвичайної ситуації у межах своїх
повноважень.
4.15. Начальник селищної спеціалізованої служби цивільного захисту:
дає розпорядження (наказ) на переведення підпорядкованих органів управління та сил
цивільного захисту до функціонування в режимі надзвичайної ситуації;
за сигналом оповіщення прибуває на засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС,
доповідає про кількість і стан установ підпорядкованих організацій, які перебувають у зоні
надзвичайної ситуації, та які заходи вживаються щодо забезпечення їх стійкого
функціонування;
направляє співробітника для роботи в складі районної (місцевої) оперативної групи (з
числа працівників органу управління);
з числа працівників підпорядкованих органів управління, підприємств, аварійнотехнічних підрозділів створює угрупування сил, техніки, матеріальних і фінансових ресурсів
для проведення відновних робіт;
забезпечує розміщення харчування і відпочинок працівників, залучених до робіт з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
забезпечує
інженерний,
медичний,
радіаційно-хімічний
захист
і евакуацію працівників підпорядкованих установ і підприємств із зони надзвичайної
ситуації у разі виникнення загрози для їх життя і здоров’я;
узгоджує з територіальним органом Національної поліції маршрути введення і
виведення сил у зону надзвичайної ситуації і порядок їх супроводу;
організовує взаємодію з керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
галузевими органами управління вищого рівня, обласними органами управління та іншими
взаємодіючими структурами;
періодично інформує населення про режим роботи і стан об’єктів підпорядкованої
галузі;
бере участь у брифінгах для преси;
щодня, згідно з установленим регламентом, здійснює інформування штабу з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації про стан відновлювальних робіт;
звертається,
за
необхідності,
до
відповідного
органу
управління
у порядку, визначеному чинним законодавством у сфері цивільного захисту, щодо надання
додаткової допомоги;
здійснює контроль за проведенням визначених заходів.
РОЗДІЛ V. УПРАВЛІННЯ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ
5.1. До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його
обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил цивільного захисту, який
прибув до зони надзвичайної ситуації першим.
Якщо надзвичайна ситуація сталася:

на режимному об’єкті, який перебуває у сфері управління відповідного центрального
органу виконавчої влади, питання призначення керівника робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації вирішується цим органом;
на потенційно небезпечному об’єкті або об’єкті підвищеної небезпеки до прибуття
керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, його обов’язки виконує
диспетчер об’єкта або особа старшого інженерно-технічного персоналу, яка перебуває на
зміні.
5.2. Якщо надзвичайна ситуація за масштабом набула місцевого рівня, до призначення
керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій організацію заходів з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій здійснює відповідна комісія з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
5.3. Рішення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
оформляється розпорядженням (дорученням). Підготовка рішень (доручень) керівника робіт
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, їх реєстрація в установленому порядку після
підписання, доведення до виконавців і контроль за їх виконанням здійснюється штабом.
5.4. Рішення (доручення) керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є
обов’язковими для виконання всіма суб’єктами, які беруть участь у ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, а також громадянами і суб’єктами господарювання, що перебувають у
зоні надзвичайної ситуації.
5.5. Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації включає аварійно-рятувальні та інші
невідкладні роботи, а також відновлювальні роботи. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні
роботи проводяться цілодобово із залученням усіх наявних сил і спеціальної техніки до їх
повного завершення.
5.6. Відновлювальні роботи виконуються під час відновлення складних в інженерному
відношенні
об’єктів
житлово-комунального
та
автодорожнього
господарства,
протипаводкових споруд у межах населених пунктів, які потребують значних обсягів
фінансування та тривалого в часі технологічного циклу. До їх проведення органами
державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами
господарювання залучаються ліцензовані будівельні організації на договірній основі у
порядку, визначеному чинним законодавством.
5.7. Після ліквідації наслідків надзвичайної ситуації керівник робіт
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації надає селищному голові, пропозицію щодо
переведення органів управління і сил цивільного захисту ланки територіальної підсистеми до
функціонування у режимі повсякденного функціонування, та надалі - звіт про прийняті
рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
РОЗДІЛ VI. ЗАЛУЧЕННЯ СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ І ПРОВЕДЕННЯ
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ
6.1. У разі виникнення надзвичайних ситуацій на території громади для проведення
пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт залучаються сили та засоби місцевої
ланки ТП ЄДС ЦЗ Миколаївської області, перелік яких наданий у додатку 2.
6.2. З метою оперативного вжиття заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт силами цивільного захисту
утворюється угруповання сил цивільного захисту, залучення яких здійснюється поешелонно.
До складу сил першого ешелону відносяться сили цивільного захисту, які
перебувають на цілодобовому чергуванні, із строком готовності до 40 хвилин, у зоні
відповідальності яких виникла надзвичайна ситуація.
До складу сил другого ешелону відносяться сили цивільного захисту, строк готовності
до дій за призначенням яких перевищує 2 години.
6.3. На час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у підпорядкування керівника
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації переходять усі аварійно-рятувальні служби,

що залучаються до ліквідації таких наслідків.
6.4. Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами взаємодії органів
управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також
планами локалізації і ліквідації наслідків аварійних ситуацій.
Розділ VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ
7.1. Для своєчасного запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ефективного
реагування на них, узгодження спільних дій органів управління, служб і формувань
міжвідомчого угруповання сил організовується взаємодія органів управління і сил
цивільного захисту.
7.2. Органи управління цивільного захисту відповідно до своїх повноважень
взаємодіють на підставі завчасно розроблених планів реагування на надзвичайні ситуації.
7.3. Органи управління зобов’язані:
визначити взаємодіючі органи управління, склад і кількість сил та засобів під час
проведення пошуково-рятувальних робіт, відселення населення, надання допомоги
постраждалим;
встановити порядок оповіщення, зв’язок, приведення у готовність органів управління,
чергових сил та засобів під час проведення пошукових робіт, допоміжне виділення сил та
засобів, управління силами та засобами, узгодження сумісних дій під час проведення
пошуково-рятувальних робіт, надання допомоги постраждалим, відселення населення;
узгодити питання всебічного забезпечення дій;
визначити основні напрямки роботи і зосередити на їх виконанні взаємодіючі органи
управління та сили.
7.4. У разі змін обстановки і необхідності виконання нових завдань порядок взаємодії
уточнюється.
РОЗДІЛ VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ І
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
(зазначений розділ розробляється з урахуванням сил та засобів, що можуть бути залучені
до ліквідації наслідків надзвичайних ситуації, а також порядку залучення матеріального
резерву та резервного фонду )
8.1. Розвідка:
забезпечення спостереження і лабораторного контролю за зміною ступеня
зараженості (забруднення) об’єктів зовнішнього середовища, особового складу
спеціалізованих формувань, техніки, що ведуть рятувальні роботи, радіоактивними,
хімічними речовинами, бактеріологічними засобами в районах надзвичайних ситуаційна
територіях, які до них прилягають;
виявлення загальної, хімічної, пожежної, інженерної, медичної обстановки в районах
надзвичайних ситуації для визначення умов та обсягу заходів щодо проведення рятувальних
та інших невідкладних робіт;
установлення місць перебування людей, які постраждали при надзвичайній ситуації,
визначення засобів порятунку;
контроль за обстановкою і санітарно-епідеміологічним станом селища, розміщенням
відселеного з небезпечних зон населення.
Для ведення розвідки і спостереження відповідно до порядків взаємодії залучаються
відомчі (об’єктові) формування:
а) радіаційної і хімічної розвідки:
Вітовське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в
Миколаївській області;

б) пожежної розвідки:
ДП «Миколаївське лісове господарство Миколаївського обласного управління
лісового та мисливського господарств;
в) інженерної розвідки:
управління, відділи, сектори відповідно до штатного розпису на, який покладено
завдання житлово-комунального господарства благоустрою на підпорядкованій
адміністративній території;
метрологічна станція Первомайськ (Очаків, Баштанка, Вознесенськ) Миколаївського
обласного центру з гідрометеорології;
філія
«Південна»
Вітовського
району
Миколаївського
округу
АТ
"Миколаївобленерго";
цех телекомунікаційних послуг ПАТ "Укртелеком";
ПАТ "Миколаївгаз" Жовтневої дільниці газорозподілу
г) медичної та санітарно-епідемічної розвідки:
управління, відділи, сектори відповідно до штатного розпису на, який покладено
завдання охорони здоров’я населення;
Вітовське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в
Миколаївській області ветеринарної, фіто- і санітарно-протиепізоотичної розвідки:
управління, відділи, сектори відповідно до штатного розпису, на який покладено
завдання агропромислового розвитку;
д) метео- і гідрологічної розвідки:
метрологічна станція Первомайськ (Очаків, Баштанка, Вознесенськ) Миколаївського
обласного центру з гідрометеорології;
Миколаївська дільниця Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області;
8.2. Інженерне забезпечення:
ведення інженерної розвідки й оцінки обсягу інженерних робіт у районі надзвичайної
ситуації;
організація дорожньо-мостового забезпечення дій сил, що ведуть рятувальні роботи;
залучення сил і засобів для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних
робіт;
організація робіт з попередження і ліквідації наслідків дощових паводків, весняних
повеней, льодоходів, катастрофічного затоплення місцевості, сильних злив, підтоплення
територій, ураганних вітрів, небезпечних геологічних процесів;
виконання комплексу інженерних організаційних та практичних заходів із ліквідації
наслідків аварій і пошкоджень трубопровідного транспорту, об’єктів і споруд нафтового,
газового, теплового, водопровідно-каналізаційного господарства, систем енергопостачання;
забезпечення проїзду по завалених, заметених чи зруйнованих ділянках доріг;
виконання інженерних робіт під час ліквідації наслідків аварій на
вибухопожежонебезпечних,
хімічно та радіаційно небезпечних об’єктах, при
транспортуванні небезпечних вантажів залізницею та автошляхами, при катастрофах на
залізничному, автомобільному і авіаційному транспорті;
виконання інженерних робіт під час локалізації і ліквідації великих пожеж у лісах та
на торфовищах.
До виконання завдань інженерного забезпечення також залучаються сили та засоби,
АРЗСП ГУ ДСНС України у Миколаївській області, спеціалізованих формувань,
підприємств і організацій відповідно до планів реагування та рішень керівника з ліквідації
наслідків НС.
8.3. Радіаційне, хімічне та біологічне забезпечення:
виявлення й оцінка хімічної обстановки (радіаційної обстановки) у селищі і зоні дії
надзвичайної ситуації;
визначення і запровадження режимів і заходів безпеки при роботі особового складу,
що веде рятувальні роботи, і поведінки населення в зонах хімічного, радіоактивного

ураження (забруднення);
здійснення хімічного (дозиметричного) контролю;
забезпечення особового складу, що веде рятувальні роботи, засобами індивідуального
захисту;
ліквідація хімічного, радіоактивного забруднення.
Організація і виконання заходів хімічного забезпечення покладається на підприємства
установи та організації на яких створено пости радіаційно-хімічного спостереження та
диспетчерські служби, відповідно до вимог розпорядження облдержадміністрації від
28.10.2016 № 394-р «Про організацію радіаційного і хімічного спостереження на території
області».
8.4. Гідрометеорологічне забезпечення.
Гідрометеорологічне забезпечення організовується і ведеться з метою всебічного
обліку метеорологічних чинників погоди і стихійних гідрометеорологічних явищ у разі
загрози і виникненні стихійного лиха, аварій, катастроф.
Основними завданнями гідрометеорологічного забезпечення є надання:
результатів поточних метеорологічних спостережень і відомостей про стихійні
гідрометеорологічні явища погоди (далі – СГЯ);
фактичних і прогностичних характеристик середнього вітру (швидкість і напрямок);
результатів поточних гідрометеорологічних спостережень та відомостей про СГЯ;
довгострокових і короткострокових гідрометеорологічних прогнозів і попереджень
про СГЯ;
довідок, матеріалів і інструкцій із гідрометеорологічного режиму.
Для виконання завдань гідрометеорологічного забезпечення залучаються сили і
засоби метрологічних станцій Первомайськ (Очаків, Баштанка, Вознесенськ) Миколаївського
обласного центру з гідрометеорології.
8.5. Матеріально-технічне забезпечення
Для проведення заходів матеріально-технічного забезпечення використовуються
стаціонарні підприємства торгівлі (магазини, склади, бази), підприємства громадського
харчування (їдальні, ресторани, кафе, склади, бази), хлібозаводи (хлібопекарні),
підприємства із зберігання продовольства (елеватори, бази хлібопродуктів, холодильники)
підприємства харчової та легкої промисловості, їх бази і склади, нафтобази, склади ПММ,
автозаправні станції, станції технічного обслуговування автомобільної техніки, а також
рухомі формування – пункти харчування, пункти речового забезпечення, пункти
продовольчого забезпечення, ланки підвозу води, заправні станції, ремонтно-відновлювальні
групи та евакуаційні групи за рішенням Воскресенського селищного голови незалежно від
форм власності та господарювання.
Організація всебічного забезпечення потерпілого населення покладається на
Воскресенську селищну раду.
До виконання заходів залучаються сили і засоби спеціалізованих служб цивільного
захисту селища та інших установ і організацій залежно від обстановки, що склалася.
Матеріальне забезпечення заходів під час проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт в районах надзвичайної ситуації організовується силами та засобами
спеціалізованих установ і організацій селища відповідно до рішень селищного голови.
Технічне забезпечення організовується з метою підтримання в справному стані та
постійній готовності до використання всіх видів робіт автотранспортної, інженерної та іншої
спеціальної техніки.
Забезпечення паливно-мастильними матеріалами організовується для повного та
своєчасного забезпечення автотранспортної та спеціальної техніки, яка залучається для
вирішення завдань із запобігання і ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків.
Забезпечення паливно-мастильними матеріалами під час проведення рятувальних та
інших невідкладних робіт здійснюється за рахунок місцевого матеріального резерву через
мережу АЗС (у випадку зберігання пального у картках) та (або) підвозом, заправкою на

місці (у випадку зберігання палива наливом).
Продовольче забезпечення та забезпечення питною водою і водою для приготування
їжі організовується для забезпечення гарячою їжею, а за відсутності можливості її
приготування – сухим пайком, особового складу формувань у районах проведення
рятувальних та інших невідкладних робіт.
Питною водою та водою для приготування їжі забезпечується особовий склад
підрозділів і формувань, задіяних до проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт, потерпілого населення в районах проведення робіт та розміщення
евакуйованого населення.
Підвіз води до визначених місць здійснюється ланками підвозу води, оснащеними
паспортизованими автоцистернами, бутильованою водою.
Рішення на розгортання пунктів питної води приймає селищний голова за поданням
начальника спеціалізованої медичної служби селища.
Контроль за санітарною обробкою та якістю питної води покладається на Вітовське
районне управління ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області.
Порядок та необхідність речового забезпечення визначається з врахуванням обсягів
робіт та потреб співробітників залучених до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а
також потерпілого населення. Для проведення речового забезпечення можуть залучатися
благодійні організації.
8.6. Транспортне забезпечення
Транспортне забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
організовується для:
вивозу із осередків ураження і районів стихійного лиха населення, худоби,
матеріальних, культурних та інших цінностей;
перевезення рятувальних підрозділів до районів (об’єктів) проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт;
підвіз у райони надзвичайної ситуації матеріально-технічного майна для забезпечення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Виконання заходів транспортного забезпечення покладається на автотранспортну
службу відповідної територіально-адміністративної одиниці селища. Рішення на залучення
формувань автотранспортної служби до виконання аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт приймає селищний голова. До виконання завдань цивільного захисту
залучаються всі автотранспортні підприємства (перевізники), які знаходяться на відповідній
території. Управління автотранспортним забезпеченням здійснює уповноважений керівник з
ліквідації наслідків НС.
Перевезення з районів надзвичайної ситуації здійснюються в два етапи:
1. Вивіз населення.
2. Перевезення худоби і матеріальних цінностей.
8.7. Медичне забезпечення:
виконання усіх невідкладних медичних та протиепідемічних заходів, необхідних у
разі виникнення надзвичайної ситуації, з метою збереження життя та здоров’я населення
селища і особового складу формувань;
проведення медичної розвідки районів стихійного лиха, техногенних аварій та
катастроф;
залучення сил та засобів медичної служби, що віднесена до Державної служби
медицини катастроф, під час виконання рятувальних та інших невідкладних робіт, надання
медичної допомоги населенню;
надання прогнозу можливої медичної обстановки на території селища після
виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф;
залучення сил та засобів медицини катастроф до проведення лікувальнопрофілактичних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та лікувально-евакуаційних
заходів із попередження епідеміологічного ускладнення на території селища внаслідок

дощових паводків, весняних повеней, льодоходу, катастрофічного затоплення територій,
ураганних вітрів тощо.
На території Воскресенської ТГ функціонує п’ять амбулаторій загальної практики
сімейної медицини (АЗПСМ) в смт Воскресенське, с.Пересадівка, с.Калинівка, с.МихайлоЛарине, с-ще Грейгове. У с.Водокачка та с.Червоне розташоване 2 пункти здоров’я.
Загалом, станом на 01.01.2021 р. сімейними лікарями укладено 12543 договори на
медичне обслуговування з мешканцями громади. Три амбулаторії населених пунктів –
с.Персадівка, с.Калинівка, смт Воскресенське – оснащені стоматологічними кабінетами, в
яких надають послуги 4 лікаря стоматолога.
Всі медичні заклади оснащені індивідуальними котельними. У 2019 році котельні
були переведені на альтернативне опалення (пелети). Будівлі амбулаторій потребують
впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів: реконструкцій систем
опалення, утеплення фасадів.
Одним із пріоритетних напрямків є найближення та покращення якості медичної
допомоги населенню шляхом реорганізації та удосконалення надання первинної медичної
допомоги через модернізацію та оптимізацію мережі. Всі жителі сіл та селищ мають доступ
до лікувальних закладів.
АЗПСМ громади зебезпечені лікарями, телефонізовані, мають комп’ютери, доступ до
інтернету.
3 станції швидкої допомоги працюють у смт Воскресенське, с.Пересадівка, с-ще
Грейгове, 5 аптек надають свої послуги в різних населених пунктах.
8.8. Інформаційне забезпечення організовується прес-службою Воскресенської
селищної ради з метою своєчасного та об’єктивного інформування населення про обстановку
у зоні НС, хід ліквідації її наслідків та можливий розвиток подій.
8.9. Охорона публічного (громадського) порядку здійснюється силами муніципальної
поліції та підпорядкованими підрозділами ГУ НП в Миколаївській області.
Основні завдання:
надання допомоги в оповіщенні населення Воскресенської територіальної громади,
що потрапляє в зону НС;
забезпечення режиму допуску до району НС і охорона громадського порядку на цій
території;
регулювання дорожнього руху, участь в евакуації населення;
забезпечення охорони громадського порядку в місцях розміщення евакуйованого
населення і охорони залишеного в зоні НС державного, громадського майна і особистого
майна громадян;
адресно-довідкова робота під час забезпечення евакозаходів;
участь у роботі комісій із обліку втрат населення.
Керівник територіального
органу ГУ ДСНС України у Миколаївській
області

Воскресенський селищний голова

«___»____________ 20__року
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Додаток 1
Перелік надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального
характеру, які можуть виникнути на території району Воскресенської ї територіальної
громади
1. Техногенного характеру
1.1 Код 10100 – Надзвичайні ситуації унаслідок аварій чи катастроф на
транспорті (за винятком пожеж і вибухів):
Код 10110 – НС унаслідок аварій на транспорті з викиданням (загрозою
викидання) небезпечних і шкідливих (забруднювальних) речовин;
Код 10111 – НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою
викидання) БНР;
Код 10112 – НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою
викидання) РР;
Код 10113 – НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою
викидання) НХР;
Код 10114 – НС унаслідок аварії на транспорті з загрозою розливання паливномастильних матеріалів;
Код 10120 – НС унаслідок аварії на транспорті, у яку потрапив державний чи
громадський діяч;
Код 10160 – НС унаслідок аварій автомобільного транспорту;
Код 10161 – НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах
загального користування;
Код 10162 – НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на мосту, у тунелі,
на залізничному переїзді;
Код 10180 – НС унаслідок аварій на міському транспорті;
Код 10181 – НС унаслідок аварії на міському електротранспорті;
Код 10182 – НС унаслідок аварії на міському пасажирському транспорті, іншому.
Протяжність місцевих автомобільних доріг загального користування на території
Воскресенської селищної ради – 136,9 км, з них 115,9 км (84,04%) облаштовані вуличним
освітленням. За 2020 рік зовнішнім освітленням було спожито 319,499 тис.кВт/год.
Територією громади проходить автомобільна дорога державного значення Н-11
Дніпро-Миколаїв, яка з’єднує південь і північ країни і є важливою магістраллю для
вантажного транспорту, який прямує до морських портів у м. Миколаїв та м.Одеса.
У 2020 році проведено капітальний ремонт частини траси, яка пролягає по території
громади. Сьогодні ми маємо сучасну асфальтовану дорогу, що створює комфортні умови для
транспортної інфраструктури та руху приміських маршрутних таксі, які обслуговують
населення громади.
Транспорт представлений такими маршрутами:
- № 101 «Миколаїв (АВ) – Воскресенське»;
- № 107 «Миколаїв – Воскресенське»;
- № 109 «Миколаїв – Калинівка»;
- № 127 «Миколаїв – Пересадівка»;
- № 104 «Миколаїв – Грейгове».
Графік курсування маршрутів здійснюється з 6.00 до 20:30, з інтервалом 10-20 хв.
Дорожня мережа курсування маршрутного транспорту складається з твердого,
асфальтного покриття.
1.2. Код 10130 – НС унаслідок аварії на залізничному транспорті з тяжкими
наслідками (катастрофи).

Воскресенська ТГ розташована в 10 км зоні від обласного центру Миколаївської
області – м.Миколаєва, по дорозі регіонального значення Миколаїв-Новий Буг-Дніпро.
До найближчої залізничої станції Горохівка на лінії Миколаїв – Сортувальний –
Долинська – 3 км, де знаходиться однойменне селище Горохівка. В цьому напрямку на
відстані 28 км знаходиться інша проміжна залізнича станція Грейгове, яка знаходиться на
території селища Грейгове.
Основними причинами аварій та катастроф на залізничному транспорті є:
несправності колій рухомого складу; засобів сигналізації, централізації та блокування;
помилки диспетчерів; неуважність та халатність машиністів. Найчастіше виникають
надзвичайні ситуації при сході рухомого складу з колій, зіткненнях, наїздах на перепони на
переїздах, при пожежах та вибухах безпосередньо у вагонах. Не виключаються розмиви
залізничних колій, обвали, осипи, зсуви, затоплення. При перевезенні небезпечних вантажів,
таких, як гази, легкозаймисті, вибухонебезпечні, ядучі, отруйні та радіоактивні речовини,
виникають вибухи, пожежі цистерн та інших вагонів. Аварійні ситуації при перевезеннях
залізницею радіоактивних речовин і сильнодіючих отруйних речовин (НХР) найбільш
небезпечні. Такі аварії можуть призвести до небезпечного опромінення людей і
радіоактивного забруднення навколишнього середовища, а при виході НХР у зовнішнє
середовище - до гострих отруєнь пасажирів і хімічного зараження повітря, ґрунтів і об’єктів
колійного господарства. Складна обстановка може скластися в результаті аварії в межах
залізничної станції. Як правило, поблизу залізничних вузлів розташована міська (селищна)
забудова з високою щільністю населення. На порівняно малій території станції звичайно
зосереджується велика кількість вагонів із різноманітними вантажами. Тут можуть
знаходитися й значні групи людей – в поїздах, на платформах, у будинку вокзалу і навколо
них. Це створює для них загрозу при вибухах, зараженні повітря радіоактивними та
хімічними речовинами.
1.3. Код 10150 – НС унаслідок авіаційних аварій і катастроф;
Код 10151 – НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи в аеропорту або у
населеному пункті;
Код 10152 – НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи поза аеропортом або
населеним пунктом.
Авіаційний транспорт представляє обласне комунальне підприємство "Миколаївський
міжнародний аеропорт" багатофункціональне транспортне підприємство, що є наземною
частиною авіаційної транспортної системи, яка забезпечує зліт та посадку повітряних суден,
їх наземне обслуговування; прийом і відправку пасажирів, багажу і вантажів, а також
створює необхідні умови для функціонування авіакомпаній.
Падіння літака (вертольота) може бути причиною жертв як на його борту, так і на
землі (при падінні на житлові забудови), може призвести до руйнування виробничих споруд і
порушення виробничих процесів.
1.4. Код 10170 – НС унаслідок аварій на трубопроводах;
Код 10171 – НС унаслідок аварії на магістральному газопроводі;
Код 10172 – НС унаслідок аварії на нафтопроводі або продуктопроводі.
Миколаївське управління магістральних аміакопроводів УДП "Укрхімтрансаміак"
експлуатує ділянку магістрального аміакопроводу протяжністю 444 км, який призначений
для транспортування рідкого аміаку від ВО “Тольятіазот” до Одеського припортового
терміналу.
Протяжність аміакопроводу по території Миколаївської області – 166 км
(Казанківський, Березнегуватський, Баштанський, Новоодеський, Миколаївський і
Веселинівський райони). Він є хімічно небезпечним об’єктом першого ступеню.

Загальна кількість аміаку в цьому відрізку – 9554т, з них максимальна кількість майже
2454т в Баштанському районі, мінімальне - 138т в Вітовському районі.
Кількість населення уточнюється (один раз на рік) по населеним пунктам, які
потрапляють у зону можливого ураження.
У зоні можливого ураження знаходяться:
- зона смертельної концентрації – 8,4 км, до якої залучається с. Пересадівка з
кількістю населення 2957 осіб;
- зона середньої концентрації - 10,5 км, до якої залучається с. Калинівка з кількістю
населення 3337 осіб;
- зона легкої концентрації – 14,7 км, до якої залучається смт Воскресенське з
кількістю населення 4489 осіб;
Всього в зону ураження в громаді потрапляє 3 населених пункти з кількістю
населення 10783 осіб.
При аварії на аміакопроводі евакуація населення, яке може потрапити у зону
хімічного зараження проводиться з урахуванням характеру, масштабу аварії, місцевості,
погодних умов шляхом негайного виводу пішки за межі ділянки ураження, крім тяжко
хворих осіб з вадами руху, при наявності евакуація здійснюється власним транспортом.
Органи місцевого самоврядування (Воскресенська селищна рада) та об’єкти, які
приймають евакуйоване населення:
- визначають склад відповідних евакуаційних органів;
- забезпечують планування, приймання та розміщення евакуйованого населення у
будівлях і приміщеннях незалежно від форми власності;
- здійснюють контроль за підготовкою житла, медичних закладів, інших об’єктів для
розміщення і життєзабезпечення евакуйованого населення та організацію його обліку;
- організовують ведення інженерної, медичної, пожежної та хімічної розвідок на
маршрутах евакуації і у районах (пунктах) розміщення населення.
Загальний термін евакуації населення із 20 км зони уздовж аміакопроводу складає до
8 годин, при умові своєчасного надання транспортних засобів.
При виникненні витоку аміаку маршрути евакуації визначаються виконавчим органом
селищної ради в залежності від конкретної обстановки.
№ 1 В с.Первомайське – з смт Воскресенське;
№ 2 В с.Квітневе – з с.Калинівка-с. Михайло-Ларине;
№ 3 В с.Новоселівка – з с.Пересадівка – с.Грейгове.
Висновок: Враховуючи, що території щодо виникнення НС потрапляють у зону
можливого ураження, основним способом захисту населення є його своєчасна евакуація та
розміщення у безпечному районі.
1.5 Код 10200 – НС унаслідок пожеж, вибухів:
Код 10210 – НС унаслідок пожеж, вибухів у будівлях і спорудах;
Код 10211 – НС унаслідок пожежі, вибуху у споруді, на комунікації або
технологічному устаткуванні промислового об’єкту;
Код 10212 – НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді нежитлової
призначеності;
Код 10213 – НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової
призначеності;
Код 10220 – НС унаслідок пожежі, вибуху на об’єкті розвідування, видобування,
переробляння, транспортування чи зберігання легкозаймистих, горючих, а також
вибухових речовин.
Основу житлового фонду складає приватний сектор. Загальна кількість дворів – 5603.
Багатоповерхових будинків – 50 кількість квартир – 434. Всі населені пункти, які входять до
територіальної громади електрофіковані, газифіковані, є централізоване водопостачання

(кількість абонентів – 3152 (56,25% від загальної кількості дворів, довжина мереж – 168,8
км).
Одним з найнебезпечніших чинників виникнення надзвичайних ситуацій можна
вважати вибухи у будинках внаслідок яких можуть постраждати або зруйнуватися оселі у
сусідніх будинках, що відповідно призведе до людських втрат.
1.6. Код 10230 – НС унаслідок пожеж, вибухів на транспорті;
Код 10231 – НС унаслідок пожежі, вибуху на залізниці;
Код 10232 – НС унаслідок пожежі, вибуху на водному транспорті;
Код 10233 – НС унаслідок пожежі, вибуху на повітряному транспорті;
Код 10234 – НС унаслідок пожежі, вибуху на інших видах транспорту.
транспорті, іншому.
Протяжність місцевих автомобільних доріг загального користування на території
Воскресенської селищної ради – 136,9 км, з них 115,9 км (84,04%) облаштовані вуличним
освітленням. За 2020 рік зовнішнім освітленням було спожито 319,499 тис.кВт/год.
Територією громади проходить автомобільна дорога державного значення Н-11
Дніпро-Миколаїв, яка з’єднує південь і північ країни і є важливою магістраллю для
вантажного транспорту, який прямує до морських портів у місті Миколаїв та м.Одеса.
До найближчої залізничої станції Горохівка на лінії Миколаїв – Сортувальний –
Долинська – 3 км, де знаходиться однойменне селище Горохівка. В цьому напрямку на
відстані 28 км знаходиться інша проміжна залізнича станція Грейгове, яка знаходиться на
території селища Грейгове.
Авіаційний транспорт представляє обласне комунальне підприємство "Миколаївський
міжнародний аеропорт" багатофункціональне транспортне підприємство, що є наземною
частиною авіаційної транспортної системи, яка забезпечує зліт та посадку повітряних суден,
їх наземне обслуговування; прийом і відправку пасажирів, багажу і вантажів, а також
створює необхідні умови для функціонування авіакомпаній.
Аварії на транспорті, що супроводжуються такими вторинними факторами, як вибух
та пожежа зазвичай збільшують кількість загиблих та постраждалих людей.
1.7. Код 10250 - НС унаслідок пожежі, вибуху на радіаційно-, хімічно- або
біологічно- небезпечному об’єкті без виливання (викидання) небезпечних речовин;
Код 10310 - НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання), утворенням
і розповсюдженням НХР під час їх виробництва, переробки (виробляння,
переробляння) чи зберігання (захоронення).
На території громади проходить аміакопровод який віднесено до виробництва
хімічної промисловості 2-го ступеня хімічної небезпеки.
1.9 Код 10500 – НС унаслідок аварій з викиданням (загрозою викидання) РР
(крім аварій на транспорті):
Код 10510 – НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на
атомній станції, атомній енергетичній установці виробничої або дослідної
призначеності;
Код 10520 – НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на
підприємстві ядерно-паливного циклу (крім атомних електростанцій);
Код 10530 – НС унаслідок аварії з джерелом іонізувального (іонізуючого)
випромінювання (охоплюючи ядерно-паливний цикл);
Код 10540 – НС унаслідок аварії з радіоактивними відходами, що їх не
виробляють атомні станції;
Код 10550 – НС унаслідок аварії з радіоактивним джерелом іонізувального
(іонізуючого) випромінювання або РР (на підприємстві);

Код
10560
– НС
унаслідок ядерної чи радіаційної аварії
України із загрозою забруднення її території.

за

межами

На території області розташована ВП"„Южно - Українська АЕС".
На даний час експлуатуються 3 енергоблоки типу ВВЕР-1000, які введені в
експлуатацію в 1982, 1984 та 1989 роках. Встановлені потужності енергетичних реакторів
3000 мвт.
На відстані 2,5 км від промислової площадки розташовано м.Южноукраїнськ.
Промплощадка АЕС розташована на лівому березі р.Південний Буг, яка впадає в Бузький
лиман, з’єднаний з Чорним морем. На цій ділянці долина ріки являє собою каньйон, ширина
долини 170-350 м, висота схилів біля 50 метрів.
З огляду на відносну зношеність устаткування ЮУ АЕС, наявність до 10-15
технологічних припинень роботи реакторів у рік, пов’язаних із ремонтом і заміною окремих
вузлів і агрегатів прогнозується можливість виникнення:
Найгірша радіаційна обстановка може скластися у разі аварії на Южно-Українській
АЕС при виході 50% активності, швидкості вітру 2 м/сек. При таких обставинах можуть
утворитися зони радіоактивного забруднення:
небезпечного радіоактивного забруднення – глибина 8,87 км, ширина 1,07 км, площа
7,45 км2;
сильного радіоактивного забруднення – глибина 20,4 км, ширина 3,73 км, площа – 59,8
км2;
помірного радіоактивного забруднення – глибина 123 км, ширина 24,6 км, площа 2380
км2.
Крім того до зони спостереження атомної електростанції потрапляє Воскресенська
територіальна громада з загальною кількістю населення понад 15815 осіб.
1.10. Код 10600 – НС унаслідок раптового руйнування будівель і споруд:
Код 10610 – НС унаслідок руйнування елементів транспортних комунікацій;
Код
10620
– НС
унаслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої призначеності;
Код
10630
– НС
унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності;
Код
10640
– НС
унаслідок руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності;
Код
10650
– НС
унаслідок руйнування підземних споруд
систем
життєзабезпечення;
Код
10660
– НС
унаслідок руйнування підземних споруд шахти,
підземних і гірничих виробок.
В Воскресенській територіальній громаді нараховується 50 багатоповерхових
будинків та 5603 дворів.
За рахунок ерозійних та зсувних процесів існує імовірність руйнування житлового
фонду в населених пунктах. Крім цього стан житлових будинків, зміна їх внутрішнього
планування та контроль за ходом будівництва на сьогодні не регулюється, що у свою чергу
може призвести до раптового руйнування будівель та споруд, як житлового так і не
житлового фонду.
1.11. Код 10700 – НС унаслідок аварій в електроенергетичних системах:
Код 10740 – НС унаслідок аварії на автономній електроенергетичній станції;
Код 10750 – НС унаслідок аварії на інших електроенергетичних станціях;
1.12. Код 10800 – НС унаслідок аварій у системах життєзабезпечення:
Код 10810 – НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням
забруднювальних речовин;

Код 10820 – НС унаслідок аварії в теплових мережах (системах
гарячого водопостачання) холодної пори року;
Код 10830 – НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною
водою;
Код 10840 – НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та
газифікації.
Код 11000 – НС унаслідок аварій у системах життєзабезпечення:
1.13. Код 11100 – НС унаслідок гідродинамічних аварій:
Код 11110 – НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням
хвилі прориву та катастрофічного затоплення;
Код 11120 – НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням
проривної повені;
2. Код 20000 – НС природного характеру:
2.1. Код 20110 – НС, пов’язана з землетрусом.
В сейсмічному відношенні – на території Воскресенської ТГ осередки
землетрусів відсутні, сейсмічний стан спокійний.
Серед сучасних форм рельєфу можна виділити такі типи:

За особливістю природних умов Воскресенська ТГ належить до степової зони.
Моделювання можливої обстановки, пов’язаної з землетрусом.
Кожна значна сейсмічна подія в щільно населеній місцевості спричиняє катастрофу.
Людські втрати внаслідок землетрусів по всьому світу сягають близько 60% усіх жертв від
різних стихійних лих.
Землетруси виникають раптово, що значною мірою посилює їх руйнівні наслідки.
Наслідки руйнівних землетрусів можуть відчуватися протягом десятиліть, а витрати на їх
ліквідацію складають вагому частку національного бюджету.
Західні, південно-західні та південні райони України розташовані на краю потужного
Середземноморсько-Альпійсько-Трансазійського сейсмологічного поясу планети. До 40%
території країни може бути охоплено безпосереднім впливом небезпечних сейсмічних подій і
до 70% - спільним впливом землетрусів із підтопленням, зсувами та іншими інженерногеологічними процесами, що впливають та стійкість споруд.
Землетруси класифікують за різними ознаками. Найпоширеніша класифікація
землетрусів за причиною виникнення та інтенсивністю коливання ґрунту на поверхні землі.
Землетруси залежно від інтенсивності коливань ґрунту на поверхні землі класифікують на:
- слабкі (1-3 бали);
- помірні (4 бали);
- досить сильні (5 балів);
- сильні (6 балів);
- дуже сильні (7 балів);
- руйнівні (8 балів);
- спустошливі (9 балів);
- знищуючі (10 балів);
- катастрофічні (11 балів);
- надто катастрофічні (12 балів).
Землетрус силою 11 балів - "катастрофа": спричиняє значні пошкодження будинків,
мостів, гребель, залізничних колій, шосейні дороги стають непроїзними, руйнуються
підземні трубопроводи; відбувається деформація ґрунту у вигляді широких тріщин, розривів
і переміщень у горизонтальному і вертикальному напрямах, виникають чисельні обвали у
гірській місцевості.
2.2. Код 20200 – геологічні НС :
Код 20220 – НС, пов’язана зі зсувом;
Код 20230 – НС, пов’язана з обвалом або осипом;

Код 20240 – НС, пов’язана з осіданням (проваллям) земної поверхні;
Код 20250 – НС, пов’язана з карстовими провалами;
Код 20260 – НС, пов’язана з підвищенням рівня ґрунтових вод (підтопленням).
Від обласного центру м.Миколаїв адміністративний центр громади – смт
Воскресенськ знаходиться на відстані 15 км. Територія громади розташована в басейні ріки
Інгул та є лівим притоком річки Південний буг. Річка Інгул судноплавна на 55 км від гирла
до села Пересадівка. В межах області – 354 км.
Проходження весняної повені на ріках Миколаївської області спостерігалося
переважно в період з початку березня до кінця першої декади квітня.
Характерними умовами виникнення значних паводків для річки Інгул є кількість
опадів у весняний період та товщина шару снігового покрову території для протоків, які
течуть по території Миколаївської області – значна кількість опадів зимою та весною, а
також різке потепління.
Найбільша весняна повінь була в першій декаді квітня 1932 року, але рівні води в
ріках Миколаївської області піднімалися до небезпечних оцінок і затоплювали заплави рік,
окремі житлові будувлі сіл і міст у середині березня 1963, 1967, 1969, 1970 р.р, у першій
декаді квітня 1980 року, наприкінці березня 1985 року, наприкінці березня і початку квітня
1996 року, у другій половині березня 2003 року.
Внаслідок весняної повені імовірне затоплення населених пунктів Вітовського
району.
Висновок: евакуацію населення із зон можливого затоплення проводити у першу
чергу з населених пунктів, що знаходяться поблизу ріки Інгул протягом менше ніж 4 годин, а
з інших населених пунктів – за наявності безпосередньої загрози їх затоплення.
У разі виникнення повені евакуацію здійснювати у безпечні райони поблизу місць
виникнення надзвичайної ситуації.
2.3. Код 20300 – метеорологічні НС:
Код 20310 – метеорологічні НС, пов’язані з атмосферними опадами:
Код 20311– НС, пов’язана з сильною зливою (кількість опадів 30 мм і більше,
тривалістю 1 година і менше);
Код 20312– НС, пов’язана з крупним градом (діаметром 20 мм і більше);
Код 20313– НС, пов’язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів 20 мм,
тривалістю 12 годин і менше);
Код 20314– НС, пов’язана з дуже сильним дощем (дощ і мокрий сніг) (кількість
опадів 50 мм, тривалістю 12 годин і менше; для гірських районів 30 мм і більше,
тривалістю 12 годин і менше);
Код 20320 – метеорологічні НС температурні:
Код 20321– НС, пов’язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30
°C і нижче);
Код 20322– НС, пов’язана з дуже сильною спекою (температура повітря 35 °C і
вище);
Код 20323– НС, пов’язана з масовим засиханням та загибеллю посівів і створених
1-3-річних лісових культур, унаслідок засухи;
Код 20324– НС, пов’язана з масовим пошкодженням і загибеллю посівів,
незібраним врожаєм, унаслідок заморозків;
Код 20330 – метеорологічні НС, інші:
Код 20331 – НС, пов’язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше),
охоплюючи шквали і смерчі;
Код 20332 – НС, пов’язана з сильною пиловою бурею (за швидкості вітру 15 м/с і
більше, тривалістю 12 годин і більше);
Код 20333 – НС, пов’язана з сильним налипанням снігу (шар мокрого замерзлого
снігу на деревах, стовбурах, дротах електромереж тощо діаметром 35 мм і більше);

Код 20334 – НС, пов’язана з сильною ожеледдю (шар льоду на деревах, дротах
електромереж тощо діаметром 20 мм і більше)
Код 20335 – НС, пов’язана зі сніговими заметами (повне припинення руху
транспорту на шляхах);
Код 20336 – НС, пов’язана з сильною хуртовиною (за швидкості вітру 15 м/с
і більше, тривалістю 12 годин і більше);
Код 20337 – НС, пов’язана з сильним туманом (видимість менше 100 м,
тривалістю 12 годин і більше).
За особливістю природних умов Воскресенська ТГ належить до степової зони.
Клімат – континентальний, теплий і посушливий, з нестійким сніговим покривом.
Середня місячна температура повітря самого теплого місяця липня становить 22,3-23,6
градусів тепла, а самого холодного (січня) – 1,5-3,0 градусів морозу. Абсолютний максимум
температури повітря за весь період спостережень був в липні й серпні та становив 39,6 – 41,3
градусів тепла, абсолютний мінімум – у січні – 28,7 31,4 градусів морозу.
Середня сума опадів по району за останні 30 років складає 466 мм.
Опади по території селищної ради розподіляються нерівномірно.
Сніговий покрив нестійкий. Середня висота його становить у зимові місяці 2-6 см, але
максимальна може бути 35-45 см. Сніговий покрив зберігається у середньому 34-55 днів.
Переважаючий напрямок вітру по області – північний, північно-східний.
Середня швидкість вітру за рік – 2-4 м/сек. Сильний вітер 15 м/с і більше
спостерігається в середньому за рік від 9 до 21 днів.
У зимовий час часто бувають відлиги, іноді температура підвищується до 10-14
градусів тепла. Різка зміна температури повітря від морозу до відлиги часто
супроводжується ожеледдю й ожеледицею.
Виходячи з прогнозованого метеорологічного стану є можливість визначити
рівні можливих надзвичайних ситуацій та їх типи.
Снігові замети, можуть створюватися на автомобільних шляхах, що призводить до НС
(20235, 20234) місцевого значення - припинення пасажирських перевезень
Урагани та шквальні вітри, випадіння великого граду можуть заподіяти збитки, у
розмірах десятки тисяч гривень.
Сильне налипання снігу (20233) приводить до: пошкодження ліній електропередач
(ЛЕП).
Екстремальна температура повітря.
Підвищення температури повітря, зменшення вологості, посиленні вітру та
зменшення кількості опадів чи їхній відсутності може призвести до: високої ймовірності
пожеж у лісових масивах та на сільгоспугіддях (підвищення пожежонебезпеки до 5
ступеню).
При максимальній температурі повітря, зменшеній вологості може статися обміління
річок, що в свою чергу призводить до ускладнення роботи водозаборів по території
Воскресенської ТГ.
Підвищена температура повітря погіршує санітарно-епідемічний стан, що призводить
до виникнення інфекційних захворювань.
Збереження високої температури повітря тривалий час може відбитися на поганому
рості і розвитку деяких сільгоспкультур.
Тривале утримання сильного морозу ( 30 0С морозу і нижче) викликає: загибель
озимих культур від вимерзання на значних площах (особливо при невисокому сніжному
покриві), вимерзання фруктових дерев і інших лісонасаджень.
При тривалому утриманні низької температури збільшуються витрати електроенергії,
обсяги газопостачання та кількість аварій на системах тепло- водопостачання.
Заморозки створюють несприятливі умови для росту і розвитку сільгоспкультур у
період вегетації. Найбільшу небезпеку для трав’янистих рослин і плодових культур
представляють пізні весняні і ранні осінні заморозки.

Для сільгоспкультур велику погрозу представляють заморозки, що спостерігаються
після переходу середньої добової температури повітря через +10 0С.
Різка зміна температури повітря від морозу до відлиги часто призводить до
ожеледі й ожеледиці.
Ожеледь шаром 20 мм і більш призводить до аварійних ситуацій на лініях зв’язку,
електропередач, порушує виробничу діяльність підприємств основних галузей економіки,
створює на автомобільних шляхах небезпечні дільниці, що приводить до виникнення НС
місцевого значення (припинення пасажирських перевезень).
При опадах.
Середня кількість опадів по району за останні 30 років складає 466 мм. Значна
кількість опадів зимою та весною.
При снігопадах.
Сніговий покрив нестійкий. Середня висота його становить у зимові місяці 2-6 см, але
максимальна може бути 35-45 см. Сніговий покрив зберігається у середньому 34-55 днів.
В період інтенсивних погодних аномалій можливо відключення від електромережі
трансформаторних підстанцій, на лініях електропередачі руйнуються декілька тисяч опор і
сотні кілометрів проводу.
Попередній досвід показує, що при місцевому рівні НС рівень реагування на
ситуацію, яка склалася, потребує регіонального рівня (для їх ліквідації задіються матеріальні
та технічні ресурси у обсягах, що перевищують можливості районів і складають більш
одного відсотка від обсягу видатків бюджетів цих районів (міст обласного значення).
При сильному вітрі та шквалах:
Середня швидкість вітру за рік – 2-4 м/сек. Сильний вітер 15 м/с і більше
спостерігається в середньому за рік від 9 до 21 днів.
Шквали можуть привести до катастрофічних наслідків, приносячи шкоду в першу
чергу сільськогосподарському виробництву, викликаючи полягання зернових культур, іноді
руйнують будівлі й обривають лінії електропередач.
2.4. Код 20500 – гідрологічні НС поверхневих вод:
Код 20510 – НС, пов’язана з високим рівнем води (водопілля, паводки);
Код 20520 – НС, пов’язана з маловоддям / посухою (маловоддя);
Код 20530 – НС, пов’язана з заторами, зажорами;
Код 20560 – НС, пов’язана з низьким рівнем води;
Код 20570 – НС, пов’язана з раннім льодоставом та появою льоду на
судноплавних водоймах і річках;
Код 20580 – НС, пов’язана з інтенсивним льодоходом;
Код 20590 – НС, пов’язана з затопленням.
Територія громади розташована в басейні ріки Інгул та є лівим притоком річки
Південний Буг. Річка Інгул судноплавна на 55 км від гирла до села Пересадівка. В межах
області – 354 км.
Проходження весняної повені на річках Миколаївської області спостерігалося
переважно в період з початку березня до кінця першої декади квітня.
Харктерними умовами виникнення значних паводків для річки Інгул є кількість
опадів у весняний період та товщина шару снігового покрову території для протоків, які
течуть по території Миколаївської області – значна кількість опадів зимою та весною, а
також різке потепління.
Найбільша весняна повінь була в першій декаді квітня 1932 року, але рівні води в
річках Миколаївської області піднімалися до небезпечних оцінок і затоплювали заплави
річок, окремі житлові будувлі сіл і міст у середині березня 1963, 1967, 1969, 1970 р.р, у
першій декаді квітня 1980 року, наприкінці березня 1985 року, наприкінці березня і початку
квітня 1996 року, у другій половині березня 2003 року.

Внаслідок весняної повені імовірне затоплення населених пунктів Миколаївського
району.
Висновок: евакуацію населення із зон можливого затоплення проводити у першу
чергу з населених пунктів, що знаходяться поблизу річки Інгул протягом менше ніж 4 годин,
а з інших населених пунктів – за наявності безпосередньої загрози їх затоплення.
У разі виникнення повені евакуацію здійснювати у безпечні райони поблизу місць
виникнення надзвичайної ситуації.
2.5. Код 20600 – НС, пов’язані з пожежами в природних екологічних системах:
Код 20610 – НС, пов’язана з лісовою пожежею;
Код 20620 – НС, пов’язана з пожежею степовою;
Код
20630
– НС,
пов’язана з пожежею польовою
(на
сільськогосподарських угіддях).
Загальна площа лісового фонду Воскресенської селищної ради складає близько 552
га. З них 552 га належить Держкомлісгоспу України.
Лісові масиви, розташовані на землях державного фонду, знаходяться на балансі
Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства, яке має в
своєму складі 9 державних лісових господарств, які об’єднують 34 лісництва.
На землях інших підприємств знаходяться лісові насадження для захисту земель від
суховіїв та ерозії земель на схилах балок та схилах долин річок у вигляді лісосмуг шириною
10-25 м та окремих лісових масивів, засаджених лісом листяних порід, переважно акацією
білою, акацією жовтою, гидичею, абрикосами, горіхом та чагарниками.
Найбільш масштабними за площами та збитками були пожежі у Галицинівському
(2001 p.), Кінбурнському (2001, 2011, 2008 p.p.), Новопетрівському (2007 р.) лісових масивах
(площа пожеж складала від 88,5 до 1100 га), у ландшафтних парках «Гранітно-Степове
Побужжя» (2005), «Єланецький степ» (2006, 2007, 2012 p.p.), «Тілігульський» (2009 р.), у
національному природному парку «Бузький Гард» (2012 р. – 3 пожежі) (площа пожеж
складала до 115 га).
Аналіз найбільш вразливих пожежами лісових масивів показує, що найбільша
кількість пожеж за останні 5 років виникла в:

Балабанівському урочищі - Корабельний район;

Галіцинівському, Мішково-Погорілівському урочищах, урочищі
"Пам’ять Комунарів" - Миколаївський район;

Баловне-Матвіївському, Новопетрівському та Михайлівському урочищі
- Новоодеський район.
2.7. Код 20700 – медико-біологічні НС:
Код 20710 – НС, пов’язана з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним
захворюванням людей (окремі випадки):
Код 20711 – НС, пов’язана з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним
захворюванням людей (окремі випадки);
Код 20712 – НС, пов’язана з небезпечною інфекційною хворобою (групові
випадки);
Код 20713 – НС, пов’язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних
хвороб;
Код 20714 – НС, пов’язана з епідемією;
Код 20715 – Пандемія;
Код 20712 – НС, пов’язана з інфекційним захворюванням людей невизначеної
етіології;
Код 20720 – НС, пов’язані з отруєнням людей:
Код 20721 – НС, пов’язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних
продуктів харчування;

Код
20722
– НС,
пов’язана з отруєнням
людей
у
результаті споживання неякісної питної води;
Код
20723
– НС,
пов’язана з отруєнням
людей
токсичними або іншими речовинами (окремі випадки);
Код
20724
– НС,
пов’язана з отруєнням
людей
токсичними або іншими речовинами (групові випадки);
Код
20725
– НС,
пов’язана з отруєнням
людей
токсичними або іншими небезпечними речовинами (масові випадки).
На протязі останніх років склалася незадовільна епідемічна ситуація по цілому ряду
інфекцій та вірусів.
Так, в районі у 2007 та 2008 роках показники епідемії грипу серед населення набули
рівня надзвичайної ситуації.
На території району з 1946 року зареєстровано 153 випадки захворювань людей
сибіркою, з них з смертельним виходом 15 випадків.
За останні роки випадки захворювання на сибірку реєструвались в Снігурівському
районі (с. Червона Долина, с. Максимівка, с. Киселівка), Братському районі (КСП "Зоря"),
Арбузинський район (смт. Арбузинка).
Вперше після 1948 року в Миколаївському районі виникли захворювання людей на
туляремію. З 24.03.1998 р. по 26.05.1998 року зареєстровано 30 випадків туляремії, в т.ч. у
Веселинівському районі – 23, Вознесенському – 25, Арбузинському – 1, Єланецькому – 1.
Основною причиною незадовільної санітарно-епідеміологічної обстановки на
Миколаївщині являється забруднення річок Інгула і Піденного Буга неочищеними
господарсько-побутовими стичними водами.
Недостатньо ефективно працюють очисні споруди, що відображається на якості
питної води; так, по даним лабораторних досліджень, відхилень від загальнодержавного
стандарту по бактеріологічним показникам складає 6,8-20,5%.
Також суттєво впливає на якість питної води забруднення р. Інгулець неочищеними
стоками Кривбасу і р. Інгул каналізаційними стоками.
Господарсько-питне водопостачання населення в районі здійснюється з 529
водопроводів, 1834 свердловин, 6 каптажів та 11 артезіанських колодязів.
Централізована система водопостачання по району має протяжність 3725 км, з них
214 км знаходяться в аварійному стані. В населених пунктах налічується 18 комунальних, 4
відомчих, 12 сільських, 1 міжрайонний водопроводів. З них 7 комунальних, 2 відомчі
водопроводи та 1 міжрайонний здійснюють водозабір з поверхневих водних об’єктів, на всіх
інших – з підземних водозаборів.
Проведений аналіз лабораторних досліджень вражених лептоспірозом людей,
домашньої худоби, гризунів та вивчення санітарного стану місцевості, де розпочався спалах,
підтверджує наявність природного вогнища у долині р. Південний Буг біля сіл Жовтневе,
Акметчеські Ставки та Прибужжя.
У 2020 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я визнано пандемією
розповсюдження у країнах світу гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
На території України, у тому числі і Миколаївської області було оголошено карантин. З
метою ліквідації наслідків медико - біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
державного рівня, запобігання поширенню коронавірусної інфекції, забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення Кабінет Міністрів України постановою
від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", запровадив в
період з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 25 січня 2021 року
додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи.

2.8. Код 20730 – НС,
пов’язані з інфекційними захворюваннями сільськогосподарських тварин:
Код 20731 – НС, пов’язана з окремим випадком екзотичного та особливо
небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин;
Код 20732 – НС, пов’язана з ензоотією;
Код 20733 – НС, пов’язана з епізоотією;
Код 20734 – Панзоотія;
Код 20735 – НС, пов’язана з інфекційним захворюванням сільськогосподарських
тварин невизначеної етіології;
Код 20736 – НС, пов’язана з інфекційним захворюванням риб невизначеної
етіології;
Код 20740 – НС, пов’язана з масовим отруєнням сільськогосподарських тварин;
Код 20750 – НС, пов’язана з масовою загибеллю диких тварин.
Особливістю Воскресенської ТГ є те, що на протязі останніх років незадовільна
епізоотична ситуація по цілому ряду інфекцій. Так на території Миколаївщини захворювання
тварин на сибірку, згідно „Каталогу місць поховання трупів тварин від сибірки”,
реєструються з 1922 року (с. Привільне Баштанського району). Трупи загиблих тварин
закопувались в землю на місці падежу, або на спеціально відведених ділянках землі скотомогильниках. Це привело до виникнення ґрунтових вогнищ сибірки, які до теперішніх
часів тамують в собі патогенного збудника, оскільки він зберігається в ґрунті невизначено
довгий час (десятки років). При проведенні земляних робіт під час спорудження каналів,
водосховищ, будівництва шляхів, ферм і жилих кварталів такі вогнища можуть бути
розкопані і явитись причиною захворювання на сибірку. Грунт забруднюється від хворих
тварин сечею, погадками та слиною. Основним джерелом інфекції є домашні тварини, а
також дикі копитні тварини і гризуни. Людина джерелом інфекції не являється. Всього по
району зареєстровано 5 скотомогильників.
В районі по лейкозу крупної рогатої худоби нараховується 2 неблагополучних пункти
майже у всіх районах району. За останні 10 років на території району зареєстровано 3
випадки масового захворювання тварин на лейкоз, а також 1 випадок захворювання тварин
на лептоспіроз.
У 2015 році зафіксовано осередок масового захворювання свиней на африканську
чуму у смт Воскресенське. Під час здійснення карантинних заходів було знищено біля 2000
голів.
2.9. Код 20760 – НС, пов’язана з ураженням сільськогосподарських рослин
хворобами та шкідниками:
Код 20761 – Панфітотія;
Код 20762 – НС, пов’язана з прогресівною епіфітотією;
Код
20763
– НС,
пов’язана з
хворобою
сільськогосподарських рослин невизначеної етіології
Код
20764
– НС,
пов’язана з масовим розповсюдженням шкідників сільськогосподар-ських рослин.
Земельний фонд Воскресенської ТГ становить 32918,369 млн. га, з них 28828,275 млн.
га займають сільськогосподарські угіддя.
Найбільшого розповсюдження набули з шкідників клоп-черепашка, особливо в
південних районах, де чисельність її на окремих площах досягла 20-28 екземплярів на
квадратний метр. Всього по району нею було заселено 200 тис.га зернових колосових при
середній чисельності 2-3 екземпляри на кв.м. Озима совка в північній частині, де чисельність
гусені складала 2-2,5 екземплярів на кв.м.
3. Код 30000 – НС соціального характеру:
Код 30100 – збройні напади, захоплення й утримування об’єктів державного

значення (найбільш важливих та важливих державних об’єктів) або реальна загроза
здійснення таких акцій:
Код
30110
– Збройний напад,
захоплення й утримування
органу
державної влади або реальна загроза здійснення такої акції;
Код
30130
– Збройний напад,
захоплення й утримування
установи
правоохоронних органів або реальна загроза здійснення такої акції;
Код 30140 – Збройний напад, захоплення й утримування телерадіоцентру чи
вузла зв’язку або реальна загроза здійснення такої акції;
Код 30150 – Збройний напад, захоплення й утримування органу військового
управління, військової частини, військового навчального закладу, установи та
організації Збройних Сил України або реальна загроза здійснення такої акції;
Код 30160 – Збройний напад, захоплення й утримування державного закладу або
реальна загроза здійснення такої акції;
Код 30130 – Збройний напад, захоплення й утримування об’єкту атомної
енергетики, хімічної промисловості та об’єкту, на якому виробляються чи
зберігаються біологічно небезпечні речовини або реальна загроза здійснення такої
акції.
Код 30200 – посягання на життя державного чи громадського діяча;
Код 30400 – встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі
(організації, підприємстві), житловому секторі, транспорті;
Код 30500 – НС, пов’язані з зникненням чи викраденням зброї та небезпечних
речовин з об’єктів їх зберігання, використання, перероблення або під час
транспортування:
Код 30510 – НС, пов’язана з зникненням чи викраденням технічних одиниць
вогнепальної зброї з об’єкту зберігання, використання, перероблення або під час
транспортування;
Код 30520 – НС, пов’язана з зникненням чи викраденням боєприпасів з об’єкту
зберігання, використання, перероблення або під час транспортування;
Код 30530 – НС, пов’язана з зникненням чи викраденням бронетехніки з об’єкту
зберігання, використання, перероблення або під час транспортування;
Код 30540 – НС, пов’язана з зникненням чи викраденням артозброєння з об’єкту
зберігання, використання, перероблення або під час транспортування;
Код 30550 – НС, пов’язана з зникненням чи викраденням вибухових матеріалів з
об’єкту зберігання, використання, перероблення або під час транспортування;
Код 30560 – НС, пов’язана з зникненням або викраденням РР (приладів або
устаткування, з використанням РР) з об’єкту зберігання, використання, перероблення
та під час транспортування;
Код 30570 – НС, пов’язана з зникненням чи викраденням небезпечних хімічних
речовин (приладів або устаткування, де вони використовуються) з об’єкту зберігання,
використання, перероблення або під час транспортування;
Код 30580 – НС, пов’язана з зникненням чи викраденням наркотичних речовин,
препаратів і наркотичної сировини з об’єкту зберігання, використання, перероблення
або під час транспортування.
Код 30600 – НС, пов’язані з нещасними випадками з людьми:
Код
30610
– НС,
пов’язана з нещасним випадком під
час
виконання трудових обов’язків;
Код 30620 – НС, пов’язана з нещасним випадком у лісних, гірських масивах,
печерах та інших важкодоступних місцях;
Код 30630 – НС, пов’язана з нещасним випадком з людьми на воді;
Код 30640 – НС унаслідок відриву прибережного льоду з людьми;
Код 30650 – НС, пов’язана з викраденням людей;
Код 30660 – НС, пов’язана з захопленням заручників;

Код 30770 – НС, пов’язана з зникненням людей;
Код 30880 – НС, пов’язана з нещасним випадком іншим.
Додаток 2
Перелік сил цивільного захисту Воскресенської селищної ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області
№
з/
п

Найменуванн
я підрозділу,
формування

1

Ремонтна
бригада

2

Відновлюваль
на ланка

3

Ремонтна
команди

Належність (відомча
територ. база)
Філія Південна
ПАТ«Миколаївобленер
го»,
м.Миколаїв, вул.
Янтарна
Філія Південна
ПАТ«Миколаївобленер
го»,
м.Миколаїв, вул.
Янтарна
Управління газового
господарства ПАТ
«Миколаївгаз»,
м. Миколаїв

Орган
управлін
ня
№
телефонів

Чисельність
особови
й склад

Директор
Кейда
С.В.

5 ос.

Директор
Клочко
С.Л.

6 ос.

Директор
Баталов
С.В.

6 ос.

техніка
2 од.
ЗІЛ -131 –
1
КС-3677-1
(кран)
3 од.
КС-3677-1
(кран)
ЗІЛ -131 –
2
2 од.
УАЗ-469
ГАЗ-66

При
мітк
и

Додаток 3
ПЕРЕЛІК
спеціалізованих служб цивільного захисту Воскресенської ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області,
що утворюються органами управління

№
з/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Найменування
спеціалізованої служби
цивільного захисту

Органи управління і суб’єкти
господарювання, що входять
до спеціалізованих служб
цивільного захисту, адреса та
телефон

Спеціалізована
служба
захисту
сільськогосподарських
тварин і рослин
Спеціалізована
служба
енергетики
Комунально-технічна
спеціалізована служба
Інженерна
спеціалізована
служба
Спеціалізована
служба
торгівлі та харчування і
матеріального забезпечення
Медична
спеціалізована
служба
Спеціалізована
служба
транспортного забезпечення
Спеціалізована
служба
зв’язку і оповіщення
Спеціалізована
служба
охорони
громадського
порядку
Протипожежна
спеціалізована служба
Технічна
спеціалізована
служба
____________________________

Начальник
спеціалізованої
служби цивільного
захисту, телефон

Додаток 4
ПЕРЕЛІК
спеціалізованих служб цивільного захисту Воскресенської ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області,
що утворюються органами управління

№
з/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Найменування
спеціалізованої служби
цивільного захисту
Спеціалізована
служба
захисту
сільськогосподарських
тварин і рослин
Спеціалізована
служба
енергетики
Комунально-технічна
спеціалізована служба
Інженерна
спеціалізована
служба
Спеціалізована
служба
торгівлі та харчування і
матеріального забезпечення
Медична
спеціалізована
служба
Спеціалізована
служба
транспортного забезпечення
Спеціалізована
служба
зв’язку і оповіщення
Спеціалізована
служба
охорони
громадського
порядку
Протипожежна
спеціалізована служба
Технічна
спеціалізована
служба

Органи управління і суб’єкти
господарювання, що входять
до спеціалізованих служб
цивільного захисту, адреса та
телефон

Начальник
спеціалізованої
служби цивільного
захисту, телефон

Додаток до плану реагування на
надзвичайні ситуації ________ районної
(міської, селищної, сільської) ланки
територіальної підсистеми єдиної
державної системи Миколаївської
області

Дії органів управління і сил цивільного захисту під час реагування на НС, пов’язані з
паводками, затопленнями,
підтопленнями на території Воскресенської селищної ради
( Коди НС – 20314, 20410, 20510, 20530, 20580, 20590)

Миколаївська область
2021 рік

Зміст
1.

Оцінка можливої обстановки при виникненні надзвичайних ситуацій,
пов’язаних з паводками, затопленнями, підтопленнями на території
Воскресенської ТГ:
Коротка географічна характеристика Воскресенської ТГ.

1.2.

Оцінка обстановки, яка може скластися у разі виникнення НС,
пов’язаних з паводками, затопленнями, підтопленнями на
території Воскресенської ТГ, організація планування
евакозаходів.

Розподіл обов’язків щодо реагування на НС:

2.

3.

1.1.

2.1.

Сили та засоби Воскресенської ланки територіальної підсистеми
ЄДС ЦЗ Миколаївської області.

2.2.

Суб’єкти реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з
паводками, затопленнями, підтопленнями населених пунктів на
території Воскресенської ТГ.

2.3.

Завдання суб’єктів реагування на НС.

Реагування на надзвичайні ситуації пов’язані з паводками,
підтопленнями, затопленнями на території Воскресенської ТГ:
Дії органів управління і сил Воскресенської
ланки
3.1.
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Миколаївської області, які
залучаються до реагування на НС.
Організація взаємодії органів управління і сил Воскресенської
3.2.
ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Миколаївської області.
3.3.
Організація управління і зв’язку
Організація основних видів забезпечення при ліквідації наслідків
3.4.
НС.
Додатки:

1. Розрахунок сил та засобів для забезпечення пропуску
весняного паводка, льодоходу та повені в районі (місті, селі,
селищі).
2. Відомість про небезпечні позначки рівнів води по річках
Воскресенської ТГ.

3. Перелік небезпечних водогосподарських об‘єктів.
4. Перелік об’єктів, що можуть бути використані для
розміщення
евакуйованого
(тимчасово
відселеного)
населення.
5. Склад сил і засобів регіонального офісу водних ресурсів
Воскресенської ТГ для попередження та ліквідації наслідків
проходження повені
6. Реєстр сил та засобів, що залучаються до реагування на
надзвичайні ситуації пов’язані з паводками та підтопленнями
на території Воскресенської ТГ.

7. Ліжковий фонд для госпіталізації уражених і
хворих при НС, що розгортається в медичних
закладах Воскресенської ТГ.
8. Основні заходи організації та проведення робіт при
виникненні НС пов’язаних з паводками, підтопленнями,
затопленнями на території Воскресенської ТГ.

1.
Оцінка можливої обстановки при виникненні надзвичайних
ситуацій пов’язаних з паводками, затопленнями, підтопленнями на території
Воскресенської селищної ради
1.2. Оцінка обстановки, яка може скластися у разі виникнення НС,
пов’язаних з паводками, затопленнями, підтопленнями на території
Воскресенської селищної ради, організація планування евакозаходів.
 при підйомі води в річках, каналах і водоприймачах
Перший
до рівня корінних берегів.
ступінь


Другий ступінь

при виході води на заплаву, частковому (до 100%)
підтопленню сільгоспугідь на меліоративних
системах.

при підйомі води на відмітку, нижчу на 50 см від
гребеню захисних дамб та затоплення сільгоспугідь
на меліоративних системах більше 50%.
При І ступені готовності в органах управління ЦЗ району (міста, селища, села),
підприємств, установ та організацій запроваджується цілодобове чергування керівного
складу, приводиться в готовність землерийна техніка, екіпіруються аварійні бригади,
перевіряється робота всіх насосно-силових агрегатів.
При ІІ ступеню готовності додатково запроваджується цілодобове чергування в
регіональному офісі водних ресурсів у Миколаївській області, на техногенно-небезпечні
об’єкти гідродинамічного комплексу доставляється інженерна техніка (екскаватори,
бульдозери, скрепери) заводяться і складуються у визначених місцях аварійні запаси
будівельних матеріалів, інвентар. По одному екскаватору встановлюється на погоджених із
землекористувачами кар’єрах піску.
Приводиться в готовність автотранспортна техніка, включаються в цілодобову
роботу всі насосні агрегати на всіх насосних станціях. На об’єктах, які потрапляють в зону
підтоплення, вводиться цілодобове чергування.
При ІІІ ступені готовності регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській
області повідомляє про це місцеву комісію з питань ТЕБ та НС, на певних територіях
оголошується режим діяльності у надзвичайній ситуації, запроваджується цілодобове
чергування аварійних бригад.
За необхідності залучаються сили і засоби інших управлінь меліоративних систем та
рішенням місцевої комісії з питань ТЕБ та НС залучається необхідна землерийна і
транспортна техніка інших підприємств і організацій.
У випадку виникнення аварійних ситуацій (прорив гребель, дамб, загрозі переливу
води через дамбу, тощо) проводяться відповідні роботи по їх ліквідації.
Фактори, які можуть викликати НС, пов’язані з паводками, підтопленнями,
затопленнями на території району (міста, селища, села):

формування зажорів або локальних заторів льоду з додатковим
підвищенням рівнів води на окремих ділянках річок;

утворення місцевого поверхневого талого стоку і, як наслідок, можливе
підтоплення розташованих в пониззях рельєфу об’єктів, населених пунктів
особливо в місцях з незадовільним станом систем відведення вод або
зовсім не працюючими дренажами, де додатковим чинником може бути
підвищений рівень ґрунтових вод;

додаткове зростанням рівнів води в місцях звуження русел, захаращеності
русел річок та струмків, при аварійних скидах, особливо з чисельних
ставків з земляними греблями, що може мати місце в будь-якому районі
(місті, селі, селищі) області;


Третій ступінь



враховуючи, що величини піків водопілля значною мірою залежатимуть
від фактичного ходу температури повітря, випадіння (або відсутності )
дощів під час його розвитку, в областях необхідно:
1. Із урахуванням прогнозу максимальних рівнів води в річках по
пунктах (за даними територіальних підрозділів гідрометслужби)
виявити найбільш небезпечні території та об’єкти;
2. Здійснювати
щоденний
моніторинг гідрометеорологічної
обстановки з метою корегування комплексу заходів,
спрямованих на зменшення ризику та негативних наслідків
небезпечних гідрологічних явищ.

За прогнозними даними в зону можливого підтоплення від високих вод на річці
Інгул можуть потрапити:

№
пп.

1.

Найменування
річок, дамб,
водосховищ

р. Інгул

Чисельність населення
(осіб)
Потрапляє у
Всього
зону
підтоплення
3108
117

Населений пункт,
який
підтопляється
с. Пересадівка
с. МихайлоЛарине
с. Калинівка
смт
Воскресенське

1855

39

3428

28

4501

123

ДАНІ
щодо можливого тимчасового відселення населення, яке може попасти у зони
ймовірного затоплення (підтоплення) внаслідок льодоходу, повені та паводків на
території Воскресенської ТГ
Найменув
ання
населених
пунктів,
які
№ потрапля
з/ ють в зону
п ймовірног
о
затопленн
я
(підтопле
ння)

1

с.
Пересадів
ка

Кількість
населенн
я яке
підлягає
тимчасов
ому
відселен
ню

117

Кількість
худоби, що
планується
до вивезення



Кількість транспорту,
що залучається до
заходів з тимчасового
відселення,
у тому числі

автомоб
ілів

поїз
дів

суд
ен

2

-

-

Найменув
ання
населених
пунктів та
об’єктів,
передбаче
них для
прийманн
я
тимчасово
відселеног
о
населення
Відселенн
я
проводить
ся в
межах

Відповідал
ьний за
район
щодо
проведення
тимчасовог
о
відселення
(П.І.Б.,
посада)

Бень І.М.
староста

2

3

4.

с.
МихайлоЛарине

с.
Калинівка

39

28



1

1

-

-

-

-

смт
Воскресен
ське

123

3

-

-

Всього

307

7

-

-

населеног
о пункту
Відселенн
я
проводить
ся в
межах
населеног
о пункту
Відселенн
я
проводить
ся в
межах
населеног
о пункту
Відселенн
я
проводить
ся в
межах
населеног
о пункту

староста

Хроленко
І.О.
староста

Мількович
В.В.

ДАНІ
щодо підтоплення населених пунктів району (міста, селища, села) талими і ґрунтовими
водами
Адреса
с. Пересадівка

Ураженість підтоплених

Кількість населених пунктів

територій, кв. км

у зонах підтоплення , шт.

3

с. Михайло-Ларине

2.5

с. Калинівка

3.6

смт Воскресенське

3.5

4

Оповіщення населення проводиться по тій самій схемі, як при інших надзвичайних
ситуаціях, які викладені в плані реагування.
В населених пунктах, які потрапляють в зону підтоплення, сплановано тимчасове
відселення населення з будинків своїми силами до родичів та сусідів тих же населених
пунктів. В разі необхідності, можуть бути задіяні об’єкти, які сплановані для розміщення
евакуйованого (тимчасово відселеного) населення.

2. Завдання суб’єктів реагування на надзвичайну ситуацію:
2.1. Сили та засоби ланки територіальної підсистеми
Сили і засоби цивільного захисту – особовий склад і працівники органів та підрозділів
цивільного захисту, добровільні рятувальні формування, пожежна та аварійно-рятувальна
техніка, пожежно-технічне та аварійно-рятувальне обладнання, засоби пожежогасіння та
індивідуального захисту, інше майно, призначене для гасіння пожеж ліквідації наслідків
аварій, повеней, землетрусів та інших катастроф техногенного, біологічного, радіаційного,
хімічного або екологічного та військового характеру.
До складу сил ланки територіальної підсистеми входять:
сили та засоби Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, які розташовані на
адміністративній території Воскресенської селищної ради;
спеціалізовані служби цивільного захисту;
комунальні аварійно-рятувальні формування;
недержавні (добровільні) рятувальні формування, які залучаються до виконання
завдань цивільного захисту на адміністративній території.
Аварійно-рятувальні (пошуково-рятувальні) формування, які входять до складу
зазначених сил і засобів, укомплектовуються з урахуванням потреби проведення роботи в
автономному режимі протягом не менше доби і перебувають у стані постійної готовності.
Сили та засоби територіальної підсистеми цивільного захисту залучаються до
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на території району (міста, селища,
села):
при виникненні надзвичайних ситуацій місцевого рівня – на підставі аналізу
надзвичайної ситуації, проведеного відповідальною особою з питань цивільного захисту
Воскресенської селищної ради;
об’єктового рівня – на підставі звернення керівника об’єкту господарювання, на
території якого виникла надзвичайна ситуація. Крім того, начальник територіального
підрозділу головного управління ДСНС України в Миколаївській області має право у
випадку виникнення надзвичайної ситуації, яка загрожує життю та здоров’ю людей або може
привести до значних матеріальних збитків, своїм рішенням залучати сили і засоби ланки
територіальної підсистеми з наступною доповіддю про це начальнику цивільного захисту
територіальної підсистеми.
Сили та засоби підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС України у Миколаївській
області, які розташовані на адміністративній території району Воскресенської селищної
ради, залучаються до проведення аварійно-рятувальних робіт, за рішенням Воскресенського
селищного голови з наступною доповіддю про це до оперативно-координаційного центру ГУ
ДСНС України в Миколаївській області, як виняток, рішення про застосування зазначених
сил та засобів може бути прийняте заступником начальника підпорядкованого підрозділу ГУ
ДСНС України у Миколаївській області.
До виконання основної частини рятувальних та інших невідкладних робіт в зоні
надзвичайної ситуації залучаються в першу чергу аварійно-рятувальні (пошуковорятувальні) формування місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад
(обласні, районі, сільські (селищні) та об’єктові), на території яких виникла надзвичайна
ситуація, а також міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким
підпорядковані об’єкти, де сталося надзвичайна ситуація, та наданням їм необхідної
допомоги з боку структурних підрозділів головного управління ДСНС України у
Миколаївській області, головного управління Національної поліції в Миколаївській області
та інших територіальних структур центрального підпорядкування.
Для забезпечення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та проведення спеціальних робіт у Воскресенській селищній раді затверджено
перелік спеціалізованих служб цивільного захисту:

Спеціалізована служба енергетики;
Спеціалізована служба захисту сільськогосподарських тварин і рослин;
Інженерна спеціалізована служба;
Комунально-технічна спеціалізована служба;
Спеціалізована служба матеріального забезпечення, торгівлі та харчування;
Медична спеціалізована служба;
Спеціалізована служба зв’язку і оповіщення;
Протипожежна спеціалізована служба;
Спеціалізована служба транспортного та технічного забезпечення;
Спеціалізована служба охорони громадського порядку;
Гідрометеорологічна служба.
Зазначені служби та підпорядковані їм необхідні сили і засоби створюються на базі
відповідних профільних структурних підрозділів цих суб’єктів з урахуванням забезпечення
виконання завдань Воскресенської ланки територіальної підсистеми.
Основні організаційні засади створення спеціальних служб цивільного захисту, їх
завдання, функції і повноваження визначається Положенням про службу.
Підрозділи та частини Збройних сил України, інших військових формувань можуть
залучатись до проведення невідкладних першочергових робіт з запобігання виникнення
надзвичайних ситуацій, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на підставі завчасно
розроблених та погоджених планів взаємодії (які не суперечать чинному законодавству) між
керівництвом військових частин та підрозділів і місцевими органами виконавчої влади,
органами самоврядування або територіальними органами управління спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.
Умови залучення частин та підрозділів Збройних сил України, інших військових
формувань, утворених відповідно з законами України, до проведення рятувальних і інших
невідкладних робіт в період загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, визначається
Президентом України згідно з Конституцією України, Законами України "Про правовий
режим надзвичайного стану", "Про правовий режим воєнного стану", "Про Збройні сили
України, та статутами».












2.2. Суб’єкти реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з паводками,
затопленнями, підтопленнями населених пунктів на території Воскресенської ТГ.
До проведення аварійно-рятувальних робіт при виникненні НС з паводками,
затопленнями, підтопленнями населених пунктів на території району залучаються наступні
органи управління, підпорядковані їм сили, служби цивільного захисту:
 місцевий підрозділ ГУ ДСНС України у Миколаївській області;
 управління, відділ, сектор відповідно до штатного розпису на, який покладені
завдання з питань цивільного захисту;
 місцевий підрозділ ГУ НП в Миколаївській області;
 управління, відділ, сектор відповідно до штатного розпису на, який покладені
завдання соціального захисту населення;
 управління, відділ, сектор відповідно до штатного розпису на, який покладені
завдання охорони здоров`я;
 міжрайонне управління (районне, міське управління) ГУ Держпродспоживслужби в
Миколаївській області;
 управління, відділ, сектор відповідно до штатного розпису на, який покладені
завдання житлово-комунального господарства;
 структурні підрозділи ДП „Миколаївський облавтодор”;
 філія «Південна» округу АТ „Миколаївобленерго”;
 цех телекомунікаційних послу № ПАТ „Укртелеком”;
 метрологічна станція Миколаївського обласного центру з гідрометеорології;
 управління (міжрайонне управління) водного господарства регіонального офісу
водних ресурсів у Миколаївській області;





управління, відділ, сектор відповідно до штатного розпису на, який покладені
завдання екології і природних ресурсів;
Державна екологічна інспекція в Миколаївській області;
ПАТ «Миколаївгаз» Жовтневої дільниці газорозподілу.
2.3. Завдання суб’єктів реагування на надзвичайну ситуацію:
Місцевий підрозділ ГУ ДСНС України у Миколаївській області:













організація оперативного реагування силами та засобами територіальних
підрозділів ГУ ДСНС України у Миколаївській області;
проведення аварійно-рятувальних робіт, організація першочергових видів
забезпечення залучених сил та засобів;
залучення додаткових сил і засобів, координація діяльності органів управління,
організація взаємодії сил функціональної підсистеми, що залучаються для виконання і
нарощування обсягу виконуваних робіт;
проведення постійного моніторингу обстановки на водних об’єктах області;
забезпечення підготовки й укладання угод на проведення вибухових робіт із
роздрібнення льоду в місцях можливих заторів;
організація виконання вибухових робіт.
проведення рятувальних, інших невідкладних робіт;
проведення інженерних робіт, надання першої медичної допомоги;
надання допомоги у проведенні евакуації населення;
проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Управління, відділ, сектор відповідно до штатного розпису на, який покладені
завдання з питань цивільного захисту:

оповіщення органів управління та сил, що залучаються до ліквідації наслідків
небезпечних гідрологічних явищ;

організація взаємодії з місцевими органами державної виконавчої влади та
місцевого самоврядування щодо виконання рятувальних робіт, евакуації населення,
організації життєзабезпечення постраждалого населення;

оповіщення органів виконавчої влади всіх рівнів про метеорологічну обстановку;

проведення організаційних заходів щодо матеріально-технічне забезпечення
рятувальних та інших невідкладних робіт;

проведення організаційних заходів щодо забезпечення постраждалого населення
їжею, питною водою, товарами першої необхідності.
Місцевий підрозділ ГУ НП в Миколаївській області:

забезпечення безпеки руху автотранспорту в умовах ускладнення паводкової
обстановки, забезпечення тимчасового закриття небезпечних ділянок;

участь у проведенні пошуково-рятувальних робіт, евакуації населення з зон
затоплення;

організація охорони громадського порядку, охорони майна громадян, промислових і
сільськогосподарських об’єктів у зонах відселення населення.

управління (міжрайонне управління) водного господарства регіонального
офісу водних ресурсів у Миколаївській області:

створення, збереження і раціональне використання водогосподарчими
організаціями резервів і запасів матеріальних ресурсів;

розробка, у межах своєї компетенції, планів по попередженню надзвичайних
ситуацій на водних об’єктах і забезпеченню захисту населення і територій від їхніх
наслідків;

участь у веденні невідкладних та відновлювальних робіт на водних об’єктах та
зниження можливих наслідків надзвичайних ситуацій у випадку їхнього виникнення;

організація спостереження і розвідки паводкової обстановки, прогнозування і
подання пропозицій комісії з питань ТЕБ і НС;

організація проведення ремонту та відновлення пошкоджених гідротехнічних
споруд.
Метрологічна станція Первомайськ (Очаків, Баштанка, Вознесенськ)
Миколаївського обласного центру з гідрометеорології:

доведення попереджень про загрозу виникнення небезпечних гідрометеорологічних
явищ;

надання щодня реальних прогнозів погоди на період дії стихійних
гідрометеорологічних явищ;

надання необхідної метеорологічної інформації на запити головного управління
ДСНС України у Миколаївській області області.
Управління, відділ, сектор відповідно до штатного розпису на, який покладені
завдання житлово-комунального господарства:

відпрацювання розрахунків аварійних команд для ліквідації наслідків аварій на
комунальних мережах і спорудах у зоні можливого затоплення;

проведення організаційних заходів щодо забезпечення захисту від затоплення
об’єктів комунального господарства, каналізаційних колекторів, очисних споруд,
котелень, насосних станцій;

здійснення оперативного контролю за станом організації і безаварійної роботи
об’єктів КТС області;

розробка заходів по запобіганню або зменшенню негативного впливу
прогнозованого стихійного лиха (льодохід, паводок, сходження снігових лавин та
інших стихій);

організація і управління роботами по своєчасному усуненню можливих ушкоджень
і руйнувань об’єктів ЖКГ області.
Управління, відділ, сектор відповідно до штатного розпису на, який покладені
завдання соціального захисту населення:
 забезпечення соціально незахищеного населення, що відселяється змінним фондом
одягу і взуття (теплим одягом при необхідності);
 організація забезпечення харчуванням і предметами першої необхідності соціально
незахищеного населення, що відселяється, в місцях тимчасового розміщення;
 організація спальних місць в місцях тимчасового розміщення соціально незахищеного
населення, що відселяється, забезпечення їх інвентарем.
Філія району округу АТ „Миколаївобленерго”:

аналіз та оцінка стану і схем електричних мереж, прогнозування можливого
розвитку аварій при виникненні НС різного характеру, розробка рекомендацій щодо
підвищення стійкості роботи електричних мереж у НС;

організація контролю за додержанням нормативних вимог щодо забезпечення
промислової та екологічної безпеки у ході модернізації, реконструкції та експлуатації
електромереж;

організація збору та аналізу інформації щодо обставин, які склалися при виникненні
НС, розробка пропозицій комісії ТЕБ і НС щодо проведення необхідних аварійновідновлювальних робіт з урахуванням визначення черговості та обсягів робіт,
необхідності надання допомоги силами та засобами з інших районів, ОТГ;

доведення до виконавців рішення комісії ТЕБ і НС щодо ліквідації наслідків НС в
електричних мережах, здійснення постійного контролю за ходом його виконання;

організація робіт по координації дій усіх сил, які беруть участь у проведенні
аварійно-відновлювальних робіт на електричних мережах, вжиття заходів щодо
своєчасного забезпечення їх необхідними додатковими силами та засобами;



















контроль за виконанням аварійно-відновлювальних робіт на енергетичних мережах
району (громади), збір і узагальнення даних про їх хід, надання інформації комісії з
питань ТЕБ і НС.
ПАТ «Миколаївгаз» Жовтневої дільниці газорозподілу:
проведення оперативних відключень газового постачання на мережах та об’єктах,
які потрапляють в небезпечну зону аварій, НС;
організація ремонтно-відновлювальних робіт на мережах газопостачання в
житлових, громадських, господарських, виробничих приміщеннях та спорудах на
території області, які постраждали внаслідок НС.
Цех телекомунікаційних послу ПАТ „Укртелеком”:
організація і здійснення заходів щодо забезпечення сталої роботи систем
централізованого оповіщення і зв’язку на обласному і місцевому рівні в усіх режимах
функціонування єдиної державної системи, включаючи терміновий ремонт чи заміну
пошкоджених комунікацій і засобів зв’язку;
першочергове забезпечення керівних органів обласної підсистеми каналами і
засобами надання послуг зв’язку в разі здійснення ними заходів щодо запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації;
забезпечення сталого зв’язку, потрібного для спільної роботи структурних
підрозділів територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Миколаївської області з Урядовою
інформаційно-аналітичною системою з питань надзвичайних ситуацій;
відновлення пошкоджених ліній електрозв’язку.
Структурний підрозділ ДП „Миколаївський облавтодор:
підтримання дорожніх організацій в постійній готовності до проведення
невідкладних відбудовчих робіт;
швидке визначення втрат і проведення маневру силами і засобами дорожніх
організацій для поновлення руху на автомобільних дорогах;
облаштування об’їздів зруйнованих ділянок доріг;
ліквідація руйнувань на дорогах та невеликих мостах для забезпечення проїзду по
них.
Херсонська (Одеська) дирекція залізничних перевезень Одеської залізниці:

припинення руху, у разі необхідності, на небезпечних ділянках дистанції колії
залізниці;

відновлення залізничної колії, об’єктів зв`язку, водопостачання та енергопостачання
залізниці в разі пошкоджень від НС;

надання допомоги потерпілим та постраждалим внаслідок НС силами відомчої
медицини (при необхідності).
Управління, відділ, сектор відповідно до штатного розпису на, який покладені
завдання охорони здоров`я:
 здійснення поіменного обліку уражених та потерпілих при проведенні медичної
евакуації;
 надання спеціалізованої медичної допомоги у стаціонарних лікувальних закладах;
 керівництво діями залучених медичних сил та засобів, збір та узагальнення даних про
медичну обстановку.
Управління (міжрайонне управління) водного господарства регіонального офісу
водних ресурсів у Миколаївській області:
 санітарний нагляд за умовами тимчасового розташування потерпілих та
районом надзвичайної ситуації;
 державний санітарний нагляд, протиепідемічне забезпечення;
 контроль та ліквідацію вогнищ інфекційних захворювань у місцях виникнення
НС.
Управління, відділ, сектор відповідно до штатного розпису на, який покладені
завдання екології і природних ресурсів:


організація переводу регіональної системи екологічного моніторингу на
посилений режим роботи;
 здійснення лабораторного контролю за станом навколишнього природного
середовища (в межах компетенції), організація збору інформації та оцінки
даних нагляду в районі катастрофи;
 визначення збитків нанесених природному середовищу внаслідок надзвичайної
ситуації.
Місцеві організації товариства Червоного Хреста України:

організація приймання всіх видів гуманітарної допомоги від населення для
потерпілих і адресного її використання.
Місцеві засоби масової інформації:

здійснення інформування населення про загрозу виникнення надзвичайної
ситуації, обстановку у зоні надзвичайної ситуації, правила поводження населення
та роботи, що виконуються з метою ліквідації наслідків НС.


3. Реагування на надзвичайні ситуації пов’язані з паводками, підтопленнями,
затопленнями на території
Воскресенської ТГ.
3.1. Дії органів управління і сил Воскресенської ланки територіальної підсистеми ЄДС
ЦЗ, які залучаються до реагування на НС.
Функції органів управління та посадових осіб здійснюються в рамках певного
режиму діяльності:
 режим повсякденної діяльності;
 режим підвищеної готовності;
 режим діяльності у надзвичайній ситуації.
Для загальної координації дій суб’єктів реагування на НС рішенням голови
місцевого органу виконавчої влади утворюється спеціальна комісія з ліквідації наслідків НС
та призначається керівник робіт ліквідації наслідків НС.
До призначення (прибуття) керівника робіт ліквідації наслідків НС організація робіт у
зоні НС покладається на голову комісії з питань ТЕБ та НС Воскресенської селищної ради,
на території якої виявлено передумови виникнення або факт НС.
Робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків НС є штаб з ліквідації
наслідків НС, який створюється її рішенням. Термін збору штабу з ліквідації НС: у робочий
час – 30 хвилин, у неробочий – 1 година 30 хвилин.
Для оцінки характеру і наслідків НС, підготовки пропозицій для прийняття рішення
щодо локалізації та ліквідації, безпосереднього управління підпорядкованими силами і
засобами ланки територіальної підсистеми ЄДС в органах управління суб’єктів реагування
на НС, утворюються та направляються до зони НС оперативні групи реагування на НС (далі
– ОГ). Склад ОГ визначають керівники відомств, підприємств, установ та організацій. ОГ,
розташовані в зоні НС, за винятком ОГ УСБУ, підпорядковуються керівнику ліквідації НС та
входять до складу штабу, ОГ, що прибувають у зону НС, повинні бути забезпечені засобами
пересування, зв’язку, автоматизації та матеріально-технічними засобами для автономної
роботи.
Порядок роботи кожної ОГ, місце розгортання і пересування узгоджується з керівником
робіт з ліквідації наслідків НС.
При введенні режиму підвищеної готовності оперативно-черговими та
диспетчерськими службами суб’єктів реагування негайно здійснюється оповіщення
визначених органів управління та сил; оперативно-чергові (диспетчерські) служби
переводяться на посилений режим служби, розгортаються пункти управління (в місцях
постійного розміщення), на яких розміщуються органи управління, приводиться у готовність
система зв’язку та обміну інформацією.

Збираються, розпочинають роботу, а у разі потреби висуваються у зону можливого
виникнення НС, ОГ суб’єктів реагування, які зосереджують зусилля на вивченні обстановки,
виявленні причин її погіршення, готують оперативну інформацію про стан справ у сфері
відповідальності, пропозиції керівництву щодо нормалізації обстановки та залучення сил і
засобів.
Збирається, розміщується і розпочинає роботу МОГ територіального підрозділу ГУ
ДСНС України у Миколаївській області, яка організовує зв’язок з органами управління
суб’єктів реагування, аналізує обстановку, визначає причини погіршення, готує узагальнену
оперативну інформацію про стан справ у зоні загрози виникнення НС, а також пропозиції
керівництву щодо нормалізації обстановки та залучення сил і засобів.
Здійснюється уточнення плану реагування на НС з урахуванням реальної обстановки.
Особлива увага приділяється організації взаємодії між центральними і місцевими органами
виконавчої влади та своєчасному інформуванню населення, органів управління, підприємств,
установ та організацій, незалежно від форми власності і господарювання, про факт
виникнення НС.
На засіданні комісії з питань ТЕБ та НС уточнюються завдання підприємствам,
установам та організаціям; готуються пропозиції щодо створення спеціальної комісії з
ліквідації НС, визначається її склад.
При введенні режиму надзвичайної ситуації:
Термін переведення органів управління, сил та засобів місцевої ланки Миколаївської
територіальної підсистеми ЄДС в режим надзвичайної ситуації визначається селищним
головою. У зону НС висувається МОГ територіального підрозділу ГУ ДСНС України у
Миколаївській області та органів виконавчої влади.
Приводяться у повну готовність до дій за призначенням підрозділи ОРС, аварійнотехнічні підрозділи і формування міністерств, підприємств, установ та організацій, що
залучаються до ліквідації НС.
Здійснюється оцінка обстановки, ведеться розвідка осередку аварії (катастрофи,
стихійного лиха), комісією ТЕБ та НС визначається рівень НС, проведення необхідних
заходів щодо ліквідації НС, у разі необхідності створюється спеціальна комісія з ліквідації
НС або призначається керівник робіт з ліквідації наслідків НС, створюється штаб з ліквідації
НС, уточнюються завдання і порядок взаємодії та визначаються межі зони НС.
Проводиться оперативне розгортання сил реагування та їх висування у зону НС, де вони
переходять в оперативне підпорядкування керівнику робіт з ліквідації наслідків НС та
організовуються і здійснюються заходи з локалізації та ліквідації НС. Інформується
населення постраждалого регіону, якому надаються необхідні рекомендації щодо поведінки
в умовах НС.
Організовується проведення робіт з першочергового життєзабезпечення постраждалого
населення, впровадження евакуаційних, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів
для ліквідації медико-санітарних наслідків НС, здійснюються заходи щодо захисту
населення та надання йому іншої невідкладної допомоги.
3.2. Організація взаємодії органів управління і сил Воскресенської ланки
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Миколаївської області.
Взаємодія органів управління і сил у режимі підвищеної готовності та у режимі НС,
організовується керівником робіт з ліквідації наслідків НС через його робочий орган – штаб
з ліквідації НС.
Для організації взаємодії необхідно визначити взаємодіючі органи управління і сили;
організувати порядок взаємодії та надійний зв’язок; забезпечити взаємний обмін
оперативною інформацією про обстановку, що склалася, і подальші дії суб’єктів реагування
на НС; визначити порядок всебічного забезпечення спільних заходів та взаємного надання
допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами;
уточнити план взаємодії; довести до підлеглих і взаємодіючих органів управління і сил
вказівки щодо порядку оповіщення, управління, зв’язку та обміну інформацією; установити

відповідальність керівників підпорядкованих структурних підрозділів (ОГ) за організацію
взаємодії у процесі розв’язання ними конкретних завдань; вжити усіх можливих заходів для
підтримання безперервної взаємодії з підпорядкованими і взаємодіючими органами
управління і силами, негайно відновлювати взаємодію у разі її втрати.
У подальшому при зміні обстановки та необхідності виконання нових завдань
порядок взаємодії додатково уточнюється або визначається заново.
Організація взаємодії під час проходження льодоходу та весняної повені між
органами управління та силами ЦЗ, а також з органами військового командування, органами
і силами управлінь щодо узгодження спільних дій при виконанні відповідних завдань
покладається на голову комісії з питань ТЕБ та НС селищної ради.
Основними завданнями взаємодії у разі проходження льодоходу та весняної повені є:
визначення територіальних органів управління, які залучаються для ліквідації аварії,
склад і кількість сил і засобів реагування;
узгодження порядку спільних дій сил реагування з визначенням основних завдань,
місця, часу і способів їх виконання;
вирішення питання всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться
органами управління та підпорядкованими їм силами, у тому числі взаємного надання
допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами;
визначення організації управління спільними діями в ході ліквідації наслідків НС.
Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної
ситуації взаємодія організовується за завданнями, часом та об’єктами.
Порядок і терміни організації взаємодії, обсяг, перелік питань та основних заходів для
їх вирішення визначається в залежності від особливостей, спричинених умовами обстановки
та можливостями взаємодіючих органів і сил.
3.3. Організація управління і зв’язку
Інформація про загрозу (виникнення) надзвичайної ситуації надходить від чергового
Миколаївського обласного центру з гідрометеорології та регіонального офісу водних
ресурсів у Миколаївській області телефонними каналами зв`язку до оперативного чергового
ОКЦ головного управління ДСНС України у Миколаївській області та оперативного
чергового управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, а ті у свою
чергу доводять її до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Ч+20 хв. – оперативним черговим селищної ради, відповідно до схеми оповіщення,
проводиться оповіщення про небезпечні гідрометеорологічні явища Воскресенського
селищного голову, заступника селищного голови, членів комісії ТЕБ та НС (за рішенням
голови комісії) та зацікавлених управлінь, установ і організацій.
При ускладненні гідрометеорологічної обстановки мобільна оперативна група
територіального підрозділу ГУ ДСНС України у Миколаївській області відправляється на
місце події для оцінки ситуації. Завданнями МОГ є:
виконання заходів по організації зв’язку та оповіщення населення про стан НС;
аналіз первинної інформації про загрозу чи виникнення НС, обстановку, що склалася,
та прогноз її розвитку;
своєчасна доповідь в головне управління ДСНС України у Миколаївській області про
характер, масштаб і можливості розвитку НС;
керівництво силами та засобами, задіяними для ліквідації НС, надання пропозицій
щодо додаткового залучення сил та засобів та забезпечення матеріально-технічної підтримки
дій у НС;
прийняття участі у роботі Спеціальної комісії з ліквідації НС та робота в складі
оперативного штабу;
координацію дій залученими силами та засобами безпосередньо на місці загрози чи
виникнення НС, а при необхідності і керівництво веденням рятувальних та інших заходів
невідкладного реагування;

проведення документування та фото – відео зйомки наслідків НС, забезпечення
постійного зв’язку з робочою групою ДСНС України та оперативною службою і робочою
групою Головного управління ДСНС у Миколаївській області;
постійне інформування про хід ліквідації наслідків НС та оперативну передачу фото-,
відеоматеріалів з місця події.
Робота з організації оповіщення і взаємодії при загрозі та ліквідації надзвичайних
ситуацій проводиться у відповідності з наказами про інформаційну взаємодію та Планами
взаємодії при виникненні /загрозі виникнення/ НС на території області з ГУ НП в
Миколаївській області, ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області, ДУ
«Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України», Службою автомобільних
доріг у Миколаївській області, ДП „Миколаївський облавтодор”, АТ „Миколаївобленерго”,
Миколаївською філією ПАТ „Укртелеком”, Миколаївським обласним центром з
гідрометеорології, регіональним офісом водних ресурсів у Миколаївській області,
Державною екологічною інспекцією в Миколаївській області, ПАТ „Миколаївгаз”.
Телефонний зв’язок забезпечується за рахунок використання загальнодержавних і
відомчих ліній зв’язку.
Для забезпечення зв’язком оперативного штабу використовуються технічні засоби
управління.
Зв`язок організується з пункту управління в місці постійної дислокації:
1. провідний – телефонними каналами АТС:
 з оперативним черговим місцевого підрозділу ГУ ДСНС України у Миколаївській
області;
 з місцевими органами управління та силами;
2. радіозв`язок:
 з оперативним черговим місцевого підрозділу ГУ ДСНС України;
 з мобільною оперативною групою місцевого підрозділу ГУ ДСНС у
Миколаївській області;
 з службами ЦЗ в районах (містах, селах, селищах).
3. мобільний зв’язок:

з оперативним черговим місцевого підрозділу ГУ ДСНС України у Миколаївській
області;
 з місцевими органами управління та силами;
 з додатковими управліннями і організаціями, що залучаються до проведення робіт
з ліквідації НС;
 з мобільною оперативною групою місцевого підрозділу ГУ ДСНС у
Миколаївській області;
 зі старостами територіальної громади.
3.4. Організація основних видів забезпечення при ліквідації наслідків НС.
Воскресенській селищний голова визначає основні цілі і завдання по видах
забезпечення, установлює порядок виконання цих завдань, покладає персональну
відповідальність щодо безпосередньої організації окремих видів забезпечення.
Основним безпосереднім організатором усіх видів забезпечення заходів та дій ЦЗ є
комісія з питань ТЕБ та НС Воскресенської селищної ради, яка за рішенням селищного
голови залучає до цієї роботи відповідні служби ЦЗ, управління, організації, визначає їх
конкретні завдання з питань забезпечення.
Під час проведення аварійно-рятувальних, пошукових та аварійно-відновлювальних
робіт завдання забезпечення заходів та дій органів управління і сил ЦЗ покладаються:
Рятування людей, матеріальних цінностей, надання допомоги в проведенні евакуації
здійснюється силами підрозділів головного управління ДСНС України у Миколаївській
області.
Медичне забезпечення – здійснюється силами та засобами медичної спеціалізованої
служби за рахунок лікувально-профілактичних закладів УОЗ, Державної служби медицини

катастроф. За потреби додатково розгортається необхідна кількість відомчих формувань
медичних бригад постійної готовності першої черги (бригад медичної швидкої допомоги),
підрозділів санітарно-епідеміологічної служби, спеціалізованих медичних бригад постійної
готовності другої черги.
У медичних закладах готується необхідна кількість ліжко-місць, у тому числі у
спеціалізованих центрах та відділеннях, а в разі потреби - в інших медичних закладах
незалежно від форм власності і підпорядкування.
Транспортне забезпечення – здійснює спеціалізована служба транспортного та
технічного забезпечення із залученням наявних місцевих ресурсів.
Дорожньо-мостове забезпечення здійснюється силами територіальних підрозділів
Служби автомобільних доріг Миколаївській області, ДП «Миколаївоблавтодор» і галузевих
команд по ремонту та відновленню доріг і мостів, а також формуваннями дорожньомостових загонів та зведених формувань загального призначення.
Інженерне забезпечення – покладено на інженерну спеціалізовану та комунальнотехнічну спеціалізовані служби ЦЗ у взаємодії з іншими ремонтно-будівельними
організаціями.
Метеорологічне забезпечення здійснюється гідрометеорологічною службою, на яку
покладено: організацію оперативної роботи по гідрометеорологічному забезпеченню робіт,
пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації: оцінки обстановки, масштабів
події, інших наслідків аварії, катастрофи і стихійних лих, а також прогнозу рівнів
забруднення і своєчасне забезпечення цією інформацією штабу по ліквідації НС; участь у
проведенні експертизи щодо оцінки розмірів та масштабів заподіяної шкоди об’єктам,
територіям, навколишньому природному середовищу.
Матеріальне забезпечення здійснюється спеціалізованою службою матеріального
забезпечення торгівлі та харчування, підприємствами, установами та організаціями
(незалежно від форм власності і господарювання), що залучаються до ліквідації НС з метою
безперервного постачання необхідного майна та обладнання для проведення робіт з
ліквідації НС, а також життєзабезпечення населення, яке потерпіло внаслідок НС, за рахунок
матеріальних резервів та резервних фондів.
Інформаційне забезпечення організовує прес-служба Воскресенської селищної ради
з міжвідомчими оперативними штабами, філією Національної телекомпанії України
«Миколаївська регіональна дирекція» з метою своєчасного та об’єктивного інформування
населення про обстановку у зоні НС, хід ліквідації її наслідків та можливий розвиток подій.
Начальник територіального підрозділу
Воскресенський селищний голова
„_____” ______________2022р.

ГУ ДСНС України у Миколаївській
області
___________ служби цивільного захисту
„_____”________________2022 р.

Додаток 5
Склад сил і засобів регіонального офісу водних ресурсів Воскресенської селищної
ради
для попередження та ліквідації наслідків проходження повені
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Сили і засоби
Аварійні бригади
Лопати
Ломи
Сокири
Багри
Мішки
Будівельні матеріали:
- пісок
- щебінь
- камінь
- цемент
- з/бетонні вироби
Машини і механізми
- автокрани
- автомобілі
- автобуси
- екскаватори
- бульдозери
- трактори колісні
- скрепери
Пально-мастильні матеріали.
- дизпаливо
- бензин
- мастила
Робочий одяг
- чоботи
- костюми
- плащі

Одиниця
виміру
шт/чол.
шт.
-//-//-//-//м3
-//-//тн
м3
шт.
-//-//-//-//-//-//-//тн
-//-//шт.
-//-//-//-

Кількість

Додаток 6
Реєстр
сил та засобів, що залучаються до реагування на надзвичайні ситуації пов’язані з
паводками та підтопленнями на території Воскресенської селищної ради

№
з/п

Назва організації,
відомча належність,
поштова адреса

1.
2.
Водовідкачувальна техніка
16 ДПРЧ ГУ ДСНС
України у
1.
Миколаївській
області
16 ДПРЧ ГУ ДСНС
України у
1.
Миколаївській
області

№ телефону
керівника
(приймальна)
диспетчерсько
ї (чергової)
служби
3.

Кількіст
ь о/с

4.

Вид (тип)
техніки

Кількіст
ь
одиниць

5.

6.

т.(0512) 68-1121

4

АЦ-40
(130)63Б

1

т.(0512) 68-1121

4

АЦ-40
(131) 137

1

Дренажний
насос (35
1
м3/г.)

1.

ЖКП
«Воскресенське»

т.(0512) 68-1121

1

1.

Вітовська ЦРЛ 5

т.9-15-56

1

Автомобіл
ь „УАЗ”

1

1.

Філія Південна ПАТ
«Миколаївобленерго»

т.(0512) 53-9817

1

Автомобіл
ь „ГАЗ-53”

1
1

1.

«Миколаївгаз»

1

Автомобіл
ь ГНЗ-53
УАЗ-459

1

т.(0512) 68-1121

2

АЦ-40
(131) 137

1

т.(0512) 68-1121

4

т.(0512) 68-1121

4

Транспорт для евакуації
16 ДПРЧ ГУ ДСНС
України у
1.
Миколаївській
області
16 ДПРЧ ГУ ДСНС
України у
1.
Миколаївській
області
Плавзасоби
16 ДПРЧ ГУ ДСНС
України у
1.
Миколаївській
області

т. 0637836649

САРМ-Л
(УАЗ-452)

гумовий
човен

1

1

Додаток 8
Пам’ятка
для населення щодо дій під час проходження повені
Основні заходи безпеки при загрозі затоплення:
Одягти дітей, старих, одягнутися самому, взяти необхідні речі, невеликий запас продуктів
харчування на перший час, медикаменти, гроші, цінності та документи, що засвідчують вас та вашу
родину.
Якщо ви проживаєте на першому поверсі чи на інших нижніх поверхах і на вулиці
спостерігається підйом води, необхідно залишити квартиру, піднятися на верхні поверхи. Якщо
будинок одноповерховий – зайняти горішні приміщення.
Ви повинні, по можливості, виїхати із зони затоплення будь-яким видом транспорту, у
крайньому випадку, вийти пішки на підвищені ділянки місцевості або забратися на верхні поверхи
міцних будівель. Перебуваючи у полі при раптовому затопленні, слід зайняти підвищені місця або
дерева, використати різного роду плаваючі предмети.
Якщо у вас є худоба – необхідно відігнати її у безпечні райони.
Якщо повінь загрожує ураженням електричним струмом, від’єднайте всі споживачі електричного
струму та електромережі, переведіть їх у відключений стан, передбачаючи небезпеку повені. Не робіть
спробу відключити основний рубильник, коли вже все затоплено. Якщо умови такі, що навколо
рубильника вже стало волого або є вода, то необхідно здійснити відключення через електропідстанцію,
сповістивши про це фахівців електромереж. При відключенні обладнання необхідно дотримуватись
заходів безпеки, не допустити або зменшити шкоду електро- та газомережам, газовому та
електричному обладнанню.
Якщо у вас удома є сантехнічне обладнання, по можливості, від’єднайте його від системи
загального користування, особливо туалетні з’єднання, щоб попередити витік стічної води в будинок та
в його фундамент. Гумові та поліетиленові мішки, дерев’яні чопи – ідеальний засіб для цього.
При отриманні попередження про повінь та наявності часу, зверніться до фахівців вашого
комунального господарства для здійснення передбачених дій.
Евакуація мешканців:
При бажанні евакуюватися необхідно сповістити про це місцеві органи влади. Відсутність такого
попередження допоможе уникнути додаткової небезпеки людям, які будуть здійснювати рятувальні
заходи у вашій оселі.
Залишаючи своє житло, пам’ятайте про те, що необхідно взяти з собою:
- радіоприймач, електроліхтар та додаткові джерела постачання для них;
- сухий і теплий одяг, водонепроникний верхній одяг та взуття, ковдри;
- найбільш необхідні ліки, предмети першої необхідності, засоби особистої гігієни та інші
предмети, які ви вважаєте необхідними для непередбачуваних випадків;
- продовольство на перший час евакуації (консерви, крупи, сіль, цукор, чай, хліб, сухарі і т.п.);
- бажано мати при собі казанки, або інші ємності для приготування або підігрівання їжі, ніж,
ложки та кухлі;
- документи, що засвідчують особу кожного члена вашої родини, гроші та цінності.
Якщо ви користуєтесь під час евакуації автомобілем, проїзд здійснюйте з максимальною увагою.
Якщо ваш автомобіль вийшов з ладу, а ви у затопленій зоні і без ремонту далі їхати немає можливості –
відмовтесь від нього. Багато людей загинуло в результаті того, що перебуваючи в зоні повені та
підвищення рівня води, робили спробу врятувати зламаний автомобіль.
Під час стихії:
При рятувальних роботах необхідно виявляти витримку і самовладання, суворо дотримуватися
вимог рятувальників.
Не можна переповнювати рятувальні засоби (катери, човни, плоти, т.п.), оскільки це загрожує
безпеці рятувальників і врятованих.
Потрапивши у воду, слід скинути з себе важкий одяг і взуття, відшукати поблизу плаваючі чи
підвищені над водою предмети, скористатися ними до одержання допомоги.
Якщо ви берете участь у проведенні рятувальних заходів, пам’ятайте:
– рятуйте людей де б вони не знаходились, використовуючи для цього різноманітні засоби;
– в першу чергу, із зони затоплення необхідно вивозити дітей;
– надавати негайну допомогу людям, які вже знаходяться у воді;
– людям, яких врятували із води, надати, при необхідності, першу медичну допомогу, зігріти та
надати сухий одяг.
Пам’ятайте: зараженість води можна узнати за смаком, кольором або запахом. Якщо ви маєте
підозру, що ваша питна вода заражена – проведіть знезараження її перед тим, як споживати – проведіть
кип’ятіння її або додайте з метою очистки хлорний розчин такий же, який ви застосовуєте для
підбілювання білизни. Якщо ви користуєтесь таким розчином, то додайте 1 чи 2 краплі на 1 літр води,
перемішайте і надайте можливість відстоятись протягом 30 хвилин перед споживанням.
Після того, як вода спала:

При поверненні в свою оселю ви повинні бути дуже уважні і проявити до неї турботу.
Переконайтесь, що ваше житло не отримало в результаті повені ніяких ушкоджень, відсутні провалини
в будинку і навколо нього, не розбите скло і немає небезпечних уламків та сміття.
Вода в результаті повені дуже забруднюється через взаємодію зі стічними водами та іншими
брудними речовинами і, відповідно, виявляє значну небезпеку для Вашого здоров’я.
Якщо вода після повені убула, то ви не повинні жити у своїй оселі до проведення таких заходів:
- перевірка стану мереж електропостачання;
- здійснення регулярних централізованих поставок питної води у ваш будинок або перевірка її
якості у вашому колодязі чи свердловині;
- перевірка стану надійності вашого будинку відповідними комунальними службами та надання
ними офіційного дозволу на проживання у ньому;
- проведення ретельної очистки та дезінфекції всього забрудненого посуду та домашнього
начиння (миття миючими засобами та стерилізація з використанням окропу, тому що кожна повінь несе
в собі інфекційне зараження);
- здійснення всіх доступних та необхідних заходів для очистки сантехнічних вузлів.
Всю прилеглу до будинку територію та будівлі необхідно очистити від уламків і сміття.
Особливе зусилля треба докласти усуненню всіляких джерел інфекції, які сприяють розмноженню мух
та інших паразитів. Якщо вам при проведенні очистки допомагають діти, ви повинні уважно слідкувати
за тим, щоб вони тримались подалі від можливих заражених ділянок.
Якщо при поверненні додому ви виявили, що фундамент і підвальні приміщення затоплені
водою, здійснюйте осушення поетапне, з розрахунку 1/3 об’єму води на добу. Це дасть змогу уникнути
значного структурного збитку для вашого будинку, яке може статися у випадку, коли вода буде
видалена дуже швидко. Вода в затопленому фундаменті повинна бути продезінфікована кожні 3-4
доби, якщо ви вже остаточно повернулися до будинку. Це можна зробити, використовуючи хлорне
вапно з розрахунку 8-10 г хлорного вапна на 1 м3 води. Ви повинні, по можливості, змішати хімічну
речовину з повеневими водами. Для організації екстрених заходів і проведення повної надійної
дезінфекції, відновлення нормального стану у вашому будинку та на прилеглій території, недопущення
виникнення осередків інфекції зверніться до місцевих органів влади.
Системи нагрівання (газові, електричні) та прилади, які ви використовуєте у себе вдома з
аналогічною метою, повинні бути ретельно перевірені відповідним техніком комунальної служби, який
надасть дозвіл на подальше користування ними. Такі ж вимоги пред’являються до електромереж
вашого господарства та всіх електричних пристроїв і приладів.
Запам’ятайте, що необхідно позбавитись від продовольства та речей, що були затоплені водою
під час повені:
–– всього м’яса;
– всіх свіжих плодів та овочів;
– всіх продуктів, що зберігалися в поліетиленових мішках;
– всіх напоїв та продуктів, які зберігалися в пляшках та банках (враховуючи і консервацію), що
отримали ушкодження під час повені;
– всіх ліків, косметичних та інших засобів особистої гігієни.
Всі неушкоджені консервовані продукти повинні старанно митися або дезінфікуватися, а ті
металеві банки, що отримали ушкодження і мають ознаки підтікання – повинні бути знищені.
Все майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції та просушуванню, а одяг, білизна та інші
подібні речі, крім дезінфекції, ще й потребують прання.

