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УКРАЇНА 

Харківська область 
Валківська міська рада 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 04 лютого 2021 року № 122

Про заходи щодо безаварійного 
пропуску льодоходу і весняної повені 
та створення міської комісії по 
перевірці готовності підприємств, 
установ, організацій, технічного стану 
гідротехнічних споруд у 2021 році

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 19 Кодексу цивільного захисту України, рекомендаціям 
розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації 
від 15 вересня 2020 року № 588 «Про заходи щодо безаварійного пропуску 
осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені у 2020- 
2021 роках», з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру, пов’язаних із безаварійним пропуском 
льодоходу і весняної повені на території Валківської міської ради:

1. Затвердити План організаційних та практичних заходів щодо 
безаварійного пропуску льодоходу і весняної повені у 2021 році(додається).

2. Утворити міську комісію по перевірці до готовності підприємств, 
установ, організацій, технічного стану гідротехнічних споруд до безаварійного 
пропуску льодоходу і весняної повені у 2021 році (далі - Комісія) та затвердити 
її персональний склад (додається).

3. Комісії до 20 лютого 2021 року здійснити перевірку готовності 
підприємств, установ, організацій, технічного стану гідротехнічних споруд на 
території Валківської міської ради до безаварійного пропуску льодоходу і 
весняної повені у 2021 році.

4. Завідувачу сектору з питань цивільного захисту та надзвичайних 
ситуацій міської ради Олександру МАЗУРЦЮ:

4.1. Надати, за результатами роботи Комісії, акт перевірки міському



голові та Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної 
адміністрації.

4.2. Подавати відповідну інформацію черговому диспетчерського пункту 
Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації 
у випадку погіршення паводкової обстановки (тел. 700-30-90).

5. Контрсшї» за виконанням розпорядження залишаю за собою

Валерій СКРИПНІЧЕНКО
/і

Міський го£ойа|
\



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням 
Валківського міського голови

04 лютого 2021 року № 122

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
районної комісії по перевірці стану готовності органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району до 
безаварійного пропуску льодоходу і весняної повені у 2021 році

1. НІЗЕЛЬКОВСЬКИЙ 
Ігор Олександрович

2. МАЗУРЕЦЬ 
Олександр Вікторович

3. САВЧЕНКО
Сергій Миколайович

4. СИТИЙ
Артем Олексійович

Перший заступник міського голови, голова 
Комісії

Завідувач сектору з питань цивільного захисту 
та надзвичайних ситуацій міської ради, 
секретар Комісії

Головний інспектор Валківського РВ ГУ 
ДСНС України у Харківській області 
(за згодою)

Начальник гідровузла регіонального офісу 
водних ресурсів Харківської області (за 
згодою)

Перший заступник 
міського голови Ігор НІЗЕЛЬКОВСЬКИИ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Валківського міського голови

04 лютого 2021 року №122

ПЛАН
організаційних і практичних заходів підприємств, установ, організацій міської ради щодо безаварійного пропуску

льодоходу і весняної повені в районі у 2021 році

№
з/п Заходи Виконавці Термін

виконання
1. Уточнити План реагування на надзвичайні ситуації Валківський РВ ГУ ДСНС України у 

Харківській області
до 20 лютого 

2021 року
2. Визначити об’єкти життєзабезпечення населення, 

транспорту, енергетики, зв’язку та інших об’єктів 
господарювання що можуть зазнати негативного 
впливу природних явищ, розробка заходів щодо 
забезпечення їх сталого функціонування під час 
паводків та пропуску льодоходу і повені

Сектор з питань цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій міської ради, 
«Валківський райавтодор» ДП «Харківський 
облавтодор» ВАТ Державна 
акціонерна компанія «Автомобільні дороги 
України»,
Валківського РВ АТ «Харківобенерго»,
КП «Вода»,
КП «Благоустрій»,
Валківської дільниці Зміївського ТП ПАТ 
«Харківгаз».

до 20 лютого 
2021 року

3. Проведення засідання міської комісії з питань ТЕБ 
та НС, на якій проаналізувати стан готовності 
відповідних служб, підприємств, установ, 
організацій до безаварійного пропуску льодоходу і 
весняної повені у 2021 році

Міська комісія з питань ТЕБ та НС за окремим 
графіком
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4. Поповнити міський матеріальний резерв та 
створити на об’єктах резерв будівельних, паливо- 
мастильних матеріалів, продовольчих товарів, 
медикаментів з метою безперебійного забезпечення 
та обслуговування евакуйованого населення і 
такого, що мешкає в зонах затоплення та у зонах 
ризику

Сектор з питань цивільного захисту та
надзвичайних ситуацій міської ради
КНП «Валківська центральна районна лікарня»

до 20 лютого 
2021 року

5. Уточнити розрахунки сил та засобів, які планується 
залучати для проведення робіт з ліквідації наслідків 
паводків, пропуску льодоходу та повені

Сектор з питань цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій міської ради 
Валківський РВ ГУ ДСНС України у 
Харківській області,
КНП«Валківська центральна районна лікарня», 
Валківський ВП ГУНП в Харківській області, 
«Валківський райавтодор» ДП «Харківський 
облавтодор» ВАТ Державна акціонерна 
компанія «Автомобільні дороги України», 
Банківського РВ АТ «Харківобенерго»,
КП «Вода»,
КП «Благоустрій»,
Валківської дільниці Зміївського ТП ПАТ 
«Харківгаз».

до 20 лютого 
2021 року
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6. Перевірити готовність Валківської міської ланки 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської 
області до здійснення заходів безаварійного 
пропуску льодоходу та весняної повені, захисту від 
можливих руйнувань і припинення експлуатації 
об’єктів господарської діяльності району(акти 
роботи комісії щодо перевірки готовності)

Сектор з питань цивільного захисту та 
надзвичайнихситуацій міської ради

До 25 лютого 
2021 року

7. Установити оптимальний режим роботи 
водогосподарських систем і комплексів району з 
урахуванням наповнення ставків та інших 
водоймищ.

КП «Вода»,
Регіональний офіс водних ресурсів Харківської 
області, Сектор з питань цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій міської ради

до 02 березня 
2021 року

8. Провести заходи щодо готовності до роботи 
водозаборів господарсько-питного 
призначення,водопровідно-каналізаційних споруд і 
мереж, та інших об’єктів комунального 
господарства у період весняної повені. 
Забезпечення в зонах можливого затоплення та 
евакуації населення санітарного нагляду за станом 
джерел питного водозабезпечення.

КП «Вода»,
Сектор з питань цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій міської ради,
Валківське районне управління ГУ 
Держпродспоживслуж би у Харківській області

до 20 лютого 
2021 року

9. Провести попереджувальні заходи щодо 
запобігання нещасним випадкам серед рибалок у 
період льодоставу, проходження льодоходу та 
повені на річках і водоймах території міської ради

Сектор з питань цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій міської ради 
Валківський РВ ГУ ДСНС України у 
Харківській області

протягом
зимового
періоду
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10. Забезпечйти в районах затоплення підтримання 
громадського порядку, безпеки дорожнього руху в 
напрямках евакуації, обмеження доступу населення 
до небезпечних зон, охорони майна евакуйованих 
громадян, а також матеріальних цінностей 
підприємств та організацій_______________________

Валківський відділ поліції ГУНП в Харківській
області

на період 
проходження 
льодоходу та 

повені

Завідувач сектору з питань 
цивільного захисту та
надзвичайних ситуацій міської ради Олександр МАЗУРЕЦЬ


