
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 лютого 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 76 

 

Про затвердження заходів та плану дій з підготовки до 

пропуску льодоходу, повені та паводків у 2022 році в 

Білоцерківській міській територіальній громаді 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради  від 01 лютого 2022 року № 196, відповідно до частини 4 статті 6 

Кодексу цивільного захисту України, статті 18 Закону України «Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення», підпункту 6 пункту «б»  частини 1 статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради вирішив: 

1. Затвердити заходи та план дій з підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків 

у 2022 році в Білоцерківській міській територіальній громаді, згідно додатку. 

2. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради  надати  рішення для оприлюднення в місцеві засоби масової інформації. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                     Геннадій ДИКИЙ 



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 08. 02. 2022р.  № 76 

  

 

Заходи та план дій  

з підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2022 році  

в Білоцерківській міській територіальній громаді 

 

№ 

п/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін  

виконання 

1 Створити оперативний штаб з 

безпечного пропуску паводку, 

льодоходу і повені для 

безперебійного керівництва 

роботами, розробити регламент 

його роботи, у тому числі 

цілодобове чергування 

відповідних працівників.  

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення Білоцерківської 

міської ради 

до 10 березня 

2022 року 

2 З урахуванням попередніх оцінок 

та кліматичних екстремумів 

скласти карти-схеми зон 

можливого виникнення 

надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з паводком та 

пропуском льодоходу і повені, 

визначивши об’єкти 

життєзабезпечення населення, 

транспорту, енергетики, зв’язку 

та інші об’єкти господарювання, 

що можуть зазнати негативного 

впливу природних явищ та 

заходи щодо забезпечення їх 

сталого функціонування під час 

паводків та пропуску льодоходу і 

повені.  

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення Білоцерківської 

міської ради, 

комунальні підприємства 

Білоцерківської міської ради 

житлово-експлуатаційні 

контори №№ 1, 6, 7, 

комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради 

«Світанок», комунальне 

підприємство 

Білоцерківської міської ради 

«Комунальник», 

Департамент житлово-

комунального господарства 

Білоцерківської міської ради, 

Білоцерківське міське 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби  в 

Київській області (за згодою) 

 

до 10 березня 

2022 року 

3 Інформувати у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій та 

виконання робіт з ліквідації 

наслідків паводку та пропуску 

льодоходу і повені.  

Відділ інформаційних 

ресурсів та зв’язків з 

громадськістю 

Білоцерківської міської ради,  

Центр оперативного 

реагування департаменту 

житлово-комунального 

до 10 березня 

2022 року 
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господарства Білоцерківської 

міської ради 

4 Провести розрахунок сил та 

засобів для залучення до 

проведення запобіжних заходів 

та виконання робіт з ліквідації 

наслідків паводку та пропуску 

льодоходу і повені. 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення Білоцерківської 

міської ради,  

Департамент житлово-

комунального господарства 

Білоцерківської міської ради  

до 10 березня 

2022 року 

5 Підготувати для попередження і 

ліквідації негативних наслідків 

повені та паводків інженерну та 

автомобільну техніку, засоби 

евакуації людей, мобільне 

насосне обладнання, автономні 

джерела живлення та освітлення, 

засоби забезпечення питною 

водою. 

Комунальні підприємства 

Білоцерківської міської ради 

житлово-експлуатаційні 

контори №№ 1, 6, 7,  

комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради 

«Світанок», комунальне 

підприємство 

Білоцерківської міської ради 

«Комунальник», 

комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради 

«Муніципальне шляхово-

експлуатаційне управління» 

 

 

до 10 березня 

2022 року 

6 Провести підготовку до 

можливої евакуації населення та 

своєчасного вивозу державних, 

громадських і приватних 

цінностей, які знаходяться в 

зонах можливого затоплення. З 

цією метою уточнити і 

затвердити конкретні плани 

евакуації.   

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення Білоцерківської 

міської ради,  

Відділ транспорту та зв’язку 

Білоцерківської  міської 

ради,  

комунальні підприємства 

Білоцерківської міської ради 

житлово-експлуатаційні 

контори №№ 1, 6, 7, 

комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради 

«Світанок», комунальне 

підприємство 

Білоцерківської міської ради 

«Комунальник» 

до 10 березня 

2022 року 
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Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                       Анна ОЛІЙНИК 

7 Посилити контроль за санітарно-

епідеміологічною обстановкою 

при підтопленні міста і територій 

та після спаду води. Забезпечити 

нормативні норми реагентів, 

знезаражуючих засобів та 

реактивів для очищення, 

знезараження питної води та 

проведення посиленого 

відомчого контролю та 

державного санітарного нагляду 

за якістю питної води в умовах 

проходження паводків. 

Департамент житлово-

комунального господарства 

Білоцерківської міської ради, 

Білоцерківське міське 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслужби  в 

Київській області (за 

згодою),  

Білоцерківська філія ДУ 

«Київський ОЦКПХ МОЗ 

України» (за згодою) 

 

до 10 березня 

2022 року 
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