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І. Про затвердження Плану дій органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, територіальних підрозділів міністерств і відомств, 

підприємств, установ та організацій Черкаського району незалежно від 
форм власності щодо підготовки до пропуску льодоходу, 

весняної повені та паводків у 2023 році 
(Кобко А.І, Білоус А.В.)

Слухали: Білоуса А.В., в.о. начальника відділу цивільного захисту 
Черкаської районної державної адміністрації, який поінформував, що згідно 
аналізу минулорічних проходжень льодоходу, повеней та паводків найбільш 
небезпечними щодо виникнення надзвичайних ситуацій під час розвитку 
весняного водопілля в Черкаському районі вважаються території, безпосередньо 
розташовані біля річок, а саме: Дніпра, Росі, Тясмину. При розливі їх вод можуть 
підтоплюватись значні території, на яких розташовані населені пункти.

З метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до 
оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних із проходженням паводку та льодоходом, в районі розроблено План 
дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних 
підрозділів міністерств і відомств, підприємств, установ та організацій 
Черкаського району незалежно від форм власності щодо підготовки до пропуску 
льодоходу, весняної повені та паводків у 2023 році (далі -  План).

З метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій необхідно 
забезпечити, з врахування минулорічних проходжень весняної повені, 
виконання заходів передбачених Планом, забезпечити готовність сил та засобів 
до пропуску льодоходу, повеней та паводків, визначення ймовірних місць 
підтоплення населених пунктів та стану гідротехнічних споруд на водоймищах, 
малих та середніх річках.

Враховуючи вищевикладене комісія вирішила:
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1. Затвердити План дій органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, територіальних підрозділів міністерств і відомств, 
підприємств, установ та організацій Черкаського району незалежно від форм 
власності щодо підготовки до пропуску льодоходу, весняної повені та паводків у 
2023 році (додається).

2. Затвердити склад районного оперативного штабу для забезпечення 
безпечного пропуску льодоходу, повені та паводків на території Черкаського 
району у 2023 році (додається).

3. Затвердити Положення про районний оперативний штаб для 
забезпечення безпечного пропуску льодоходу, повені та паводків на території 
Черкаського району у 2023 році (додається).

4. Рекомендувати міським та сільським головам, територіальним 
підрозділам міністерств і відомств, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності:

1) забезпечити безумовне виконання заходів, передбачених зазначеним 
Планом;

2) забезпечити оперативне реагування у разі порушення нормальних умов 
проживання населення, зокрема сталого функціонування . об’єктів 
життєзабезпечення, пов’язаних з пропуском, повені і паводків у 2023 році;

3) забезпечити постійний моніторинг гідрологічної обстановки на малих та 
середніх річках для своєчасної організації заходів з протидії підтопленням 
населених пунктів;

4) уточнити розрахунки сил і засобів, що можуть бути залучені до 
виконання робіт з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій 
гідрологічного характеру;

5) уточнити плани взаємодії при виконанні спільних заходів під час 
пропуску повені і сходженні криги;

6) вжити заходи щодо очищення зливових каналізаційних та дренажних 
систем населених пунктів водовідвідних канав і меліоративних каналів, русел 
малих і середніх річок, водопропускних споруд під автомобільними мостам та 
дорогами для забезпечення водовідведення;

7) провести роботи з берегоукріплення ремонту водозахисних споруд, 
нарощування дамб для захисту населених пунктів, об’єктів господарювання та 
дорожньої інфраструктури від шкідливої дії вод;

8) організувати своєчасне надання допомоги населенню, яке потерпає від 
повені;

9) організувати безперебійну роботу систем, що здійснюють відкачування 
надлишкових вод;

10) вжити заходів для забезпечення готовності гідроспоруд до паводка, 
пропуску льодоходу та повені;

11) визначити у складі місцевих, територіальних і відомчих матеріальних 
резервів, необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та 
сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого 
інструменту тощо для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, викликаних 
руйнівною дією води та відновлення нормальної життєдіяльності постраждалого 
населення;
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12) забезпечити своєчасне інформування та оповіщення населення про 
погіршення гідрометеорологічної обстановки під час пропуску повені, 
сходженні криги та виникнення загрози підтоплення населених пунктів.

Термін - постійно до завершення 
пропуску льодоходу, весняної повені 
та паводків

5. Рекомендувати Черкаському районному управління Головного
управління ДСНС України у Черкаській області: *

1) уточнити розрахунки сил і засобів, що можуть бути залучені до 
виконання робіт з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій 
гідрологічного характеру;

2) уточнити плани взаємодії при виконанні спільних заходів під час 
пропуску повені і сходженні криги;

3) організувати своєчасне надання допомоги населенню, яке потерпає від 
повені.

Термін - постійно до завершення 
пропуску льодоходу, весняної повені 
та паводків

6. Відділу цивільного захисту районної державної адміністрації 
забезпечити взаємодію всіх служб при реагуванні на ускладнення повеневої 
обстановки та залучення необхідної кількості сил і засобів.

Термін - постійно до завершення 
пропуску льодоходу, весняної повені 
та паводків

7. Державному підприємству „Служба місцевих автомобільних доріг у 
Черкаській області“:

вжити заходи щодо очищення водопропускних споруд під автомобільними 
мостами та дорогами для забезпечення водовідведення.

Термін - постійно до завершення 
пропуску льодоходу, весняної повені 
та паводків

8. Рекомендувати відокремленому структурному підрозділу „Черкаські 
районні енергетичні мережі“ ПАТ „Черкасиобленерго“ та його філіям:

забезпечити стале енергопостачання в організаціях і постах 
гідрометеорологічної служби протягом пропуску льодоходу, проходження 
весняної повені та паводків.

Термін - постійно до завершення 
пропуску льодоходу, весняної повені 
та паводків

9. Рекомендувати Черкаському обласному центру з гідрометеорології:
• 1) забезпечити нроведення регулярних спостережень за гідрологічним і 

льодовим режимом річок під час формування та проходження водопілля,
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своєчасне складання прогнозів і характеристик льодоходу, повені та паводків, їх 
уточнення та доведення до заінтересованих центральних і місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

2) організувати взаємодію щодо отримання гідрометеорологічної 
інформації від суміжних областей з метою виконання заходів по безаварійному 
пропуску паводку і повені на річках, які беруть початок за територією області і 
протікають в її межах.

Термін - постійно до завершення 
пропуску льодоходу, весняної повені 
та паводків

10. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
райдержадміністрації:

1) забезпечити своєчасне інформування населення про погіршення 
гідрометеорологічної обстановки під час пропуску повені, сходженні криги та 
виникнення загрози підтоплення населених пунктів;

2) вести широку інформаційну та роз’яснювальну роботу щодо дій 
населення у разі загрози виникнення підтоплення територій та безпечного 
перебування на льоду.

Термін - постійно до завершення 
пропуску льодоходу, весняної повені 
та паводків

11. Про хід виконання рішення інформувати районну комісію, через відділ 
цивільного захисту районної державної адміністрації, на електронну адресу 
rda213@ukr.net у терміни, визначені Планом.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ з питань 
цивільного захисту районної державної адміністрації та Черкаське районне 
управління Головного управління ДСНС України у Черкаській області.

II. Про запобігання загибелі людей на водних об’єктах Черкаського 
району протягом зимового періоду 2023 року

(Кобко А.І., Білоус А. В.)

Територією Черкаського району протікає річка Дніпро, протяжність якої на 
території району складає 76 км. Крім того налічується 6 середніх та малих річок, 
загальна протяжність яких становить 124 км. Також існує 23 ставка та 
природних водоймищ. Усі перелічені водні об’єкти становлять значну небезпеку 
та загрозу життю людей в усі пори року.

За 10 місяців 2022 року на водних об’єктах району загинуло 12 осіб (Сміла -  
4 особи, Черкаси -  4 особи, Городище -  2 особи, Канів -  1 особа, Корсунь -  1 
особа), що на 258 % менше ніж у 2021 році (31 загиблих (з них 2 дітей).

Основними причинами загибелі є недотримання правил поведінки на 
водних об’єктах, зокрема під час зимової риболовлі, грубі порушення правил 
поведінки людей на воді та на льоду, несанкціонований вихід на лід, вживання

mailto:rda213@ukr.net
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спиртних напоїв під час відпочинку біля води, ігнорування попереджувальної 
інформації, знаків небезпеки, тощо.

В районі проводиться робота по організації роботи щодо укладання угод на 
постійне та обов’язкове обслуговування водних об’єктів між власниками 
(балансоутримувачами водних об’єктів) та АРЗ СП. Наразі договори на постійне 
та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування АРЗ СП укладено з 9 
об’єднаними територіальними громадами з 26 наявних на території Черкаського 
району.

Враховуючи вищевикладене та з метою покращення стану попередження 
загибелі людей на водних об’єктах Черкаського району, комісія вирішила:

1. Рекомендувати міським та сільським головам Черкаського району 
розглянути питання запобігання загибелі людей на водних об’єктах протягом 
зимового періоду, на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій.

термін-до 17.01.2023
2. Рекомендувати міським та сільським головам, орендарям водних об’єктів 

активізувати роботу щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах у 
зимовий період 2023 року а саме:

визначити можливість безпечного перебування людей у місцях підлідної 
риболовлі та відпочинку населення на водних об’єктах у зимовий період 2023 
року, з урахуванням діючих обмежень у зв’язку з дією воєнного стану; .

термін -  до 20.01.2023

визначити та позначити на місцевості найбільш небезпечні місця 
рибальства і масового відпочинку населення на водних об’єктах у зимовий 
період, закріпити їх за підприємствами, установами та організаціями. 
Встановити інформаційні стенди із зазначенням місць, заборонених для вилову 
риби та виходу на лід;

термін -  постійно, протягом зимового 
періоду

уточнити плани взаємодії з реагування на надзвичайні ситуації на водних 
об’єктах органів місцевого самоврядування з підрозділами комунальної 
водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради, Черкаського 
районного управління ГУ ДСНС України у Черкаській області, Черкаського 
районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області, та медичними 
закладами щодо надання допомоги потерпілим;

термін -  протягом зимового періоду

забезпечити надання оперативної інформації про кожний нещасний 
випадок на водному об’єкті до Черкаського районного управління ГУ ДСНС 
України у Черкаській області;

термін -  постійно
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забезпечити виконання Програми організації рятування людей на водних 
об’єктах Черкаської області на 2019-2023 роки та Програма організації 
рятування людей на водних об’єктах Черкаського району на 2019-2023 роки 
(Рішення Черкаської районної ради від 25.04.2019 № 35-5ЛЧІ) в частині 
фінансування водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради;

термін -  впродовж 2023 року

3. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на відділ цивільного 
захисту Черкаської районної державної адміністрації та Черкаське районце 
управління ГУ ДСНС України в Черкаській області.

III. Про заходи щодо недопущення нещасних випадків серед населення та 
загибелі людей під час святкування Водохреща

(Кобко О.І., Білоус А. В.)

19 січня 2023 року віруючі православної церкви та значна кількість 
населення відзначають велике християнське свято Хрещення Господнього.

В цей день на водоймищах проводяться обряди купання, а також хрещення 
дітей та дорослих. Під час проведення обрядів спостерігається скупчення 
великої кількості населення, що може призвести до виникнення надзвичайних 
ситуацій, пов'язаних з загибеллю людей внаслідок утоплення.

Враховуючи вищевикладене, комісія вирішила:
*

1. Рекомендувати головам міських та сільських рад, територіальних органів 
виконавчої влади в районі, начальникам територіальних спеціалізованих служб 
цивільного захисту району та об’єктів господарювання:

провести аналіз подій, випадків загибелі та травмування людей під час 
проведення Хрещення Господнього у попередні роки з метою визначення 
відповідних заходів запобігання;

визначити місця проведення заходів по святкуванню Хрещення 
Г осподнього;

інформацію про місця та час проведення заходів із святкування Хрещення 
Господнього надати до відділу цивільного захисту Черкаської районної 
державної адміністрації по тел.: 050-428-15-48 або на електронну -пошту: 
rda213@ukr.net.

термін-до 15.01.2023

2. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
Черкаської районної державної адміністрації висвітлити на сайті інформацію 
щодо правил перебування людей на льоду та водних об’єктах району у зимовий 
період.

термін -  негайно

3. Рекомендувати головам міських та сільських рад, відділу освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту Черкаської районної державної адміністрації 
призначити відповідальних за підготовку, проведення та дотримання заходів

mailto:rda213@ukr.net
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безпеки під час відзначення Хрещення Господнього, визначити місця 
проведення святкових заходів Хрещення Господнього.

термін-до 15.01.2022

4. Рекомендувати Черкаському районному управлінню ГУ ДСНС України у 
Черкаській області, головам міських та сільських рад організувати чергування 
позаштатних рятувальників в місцях проведення обрядів та забезпечити їх 
рятувальними засобами.

термін -  під час проведення заходів*

5. Рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування 
відпрацювати із закладами охорони здоров’я чергування працівників у місцях 
проведення заходів на випадок необхідності надання медичної . допомоги 
постраждалим.

термін -  під час проведення заходів

6. Про виконання заходів даного протоколу засідання місцевої комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
райдержадміністрації інформувати до 10.00 17.01.2023 відділ цивільного захисту 
Черкаської райдержадміністрації у встановленому порядку (на паперових та 
електронних носіях).

7. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на відділ цивільного 
захисту Черкаської районної державної адміністрації та Черкаське районне 
управлінню ГУ ДСНС України у Черкаській області.

IV. Про реагування на ускладнення погодних умов
(Кобко О.І., Білоус А. В., Данилішин П. І., Батурін Ю.В.)

У зв’язку з погіршенням погодних умов й значне зниження температури 
повітряна на більшій частині території України, з масованими атаками об’єктів 
енергетичної інфраструктури України, з метою забезпечення безперебійного 
функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, енергетики, 
дорожнього господарства, недопущення випадків переохолодження та загибелі 
людей, виникнення надзвичайної ситуації та швидкого реагування на 
надзвичайні ситуації, що виникли, комісія вирішила:

1. Рекомендувати головам міських та сільських рад:
розглянути питання запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під 

час ускладнення погодних умов в зимовий період на засіданні місцевої комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

термін -  до 05.01.2023

передбачити в своїх матеріальних резервах запас паливо-мастильних 
матеріалів;
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відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2022 № 1401 
„Питання організації та функціонування пунктів незламності“ розгорнути 
„Пункти незламності“ на підвідомчій території та забезпечити їх необхідним 
обладнанням, речами та продуктами;

увести позмінні графіки чергування відповідальних осіб на „Пунктах 
незламності“, забезпечити їх цілодобовий резйш роботи;

забезпечити у „Пунктах незламності“ чергування представників соціальних 
служб, інших представників місцевої влади для вирішення оперативних питань, 
волонтерів, а також наявність гарячих напоїв, продуктів харчування; ,

забезпечити оперативне залучення автономних джерел живлення у випадку 
відключення електропостачання;

забезпечити інформування населення усіма доступними засобами про 
адреси мережевих магазинів, АЗС, банківських установ, ресторанних закладів 
тощо, які працюють на альтернативному живленні;

забезпечити інформування Черкаської обласної військової адміністрації 
про розгортання, роботу „Пунктів незламності“ та кількість осіб, яким надано в 
них допомогу, через обласний координаційний штаб для узагальнення 
інформації про роботу „Пунктів незламності“;

забезпечити своєчасне надання інформації про загрозу виникнення 
надзвичайної ситуації черговому Черкаської райдержадміністрації за 
тел. 64—33-33 .(з 08 год. по 17 год.), черговому Черкаської районної ради за 
тел. 64-07-70 (цілодобово);

вжити заходів щодо сталого функціонування систем життєзабезпечення 
(тепло-, енерго-, газо-, водопостачання та водовідведення);

забезпечити залучення великовантажної техніки підприємств, установ і 
організацій для використання її у якості тягачів, у випадках виникнення 
необхідності надання допомоги населенню (снігові замети, ожеледиця, значне 
пониження температури).

термін -  негайно, постійно

2. Управлінню агропромислового розвитку, житлово-комунального 
господарства та екології Черкаської районної державної адміністрації 
забезпечити завчасне реагування підприємств, визначених відповідальними за 
експлуатацію автомобільних доріг на території Черкаського району на:

загрозу виникнення надзвичайних ситуацій на основі даних моніторингу та 
прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх 
переростання у надзвичайну ситуацію;

забезпечення безперебійного руху автомобільного транспорту, в першу 
чергу пасажирських перевезень та доставку товарів першої необхідності, у 
населені пункти, у разі погіршення метеоумов.

3. Рекомендувати Черкаському районному управлінню поліції ГУ НП в 
Черкаській області, Черкаському районному управлінню ГУ ДСНС України у 
Черкаській області, лікарняним закладам Черкаського району:

залучити всі наявні сили та засоби для надання першої невідкладної 
допомоги, проведення патрулювання автошляхами району, забезпечення 
безперебійного руху автотранспорту на них, своєчасно реагувати на загрозу на
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основі даних моніторингу, прогнозів та ліквідацію можливих надзвичайних 
ситуацій (подій).

термін -  негайно, постійно

4. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ цивільного захисту 
Черкаської районної державної адміністрації.

V. Про розгляд та схвалення Плану роботи місцевої комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Черкаської районної військової адміністрації на 2023 рік

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення місцева комісія з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської 
районної військової адміністрації вирішила:

1. Врахувати пропозиції, схвалити План роботи місцевої комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської районної 
військової адміністрації на 2023 рік та подати голошжбмісії для затвердження.

2. Контроль за виконанням рішення покласрг на^в^вділ цивільного захисту 
Черкаської районної державної адміністрації.

Начальник районної військової 
адміністрації, толова комісії

Секретар комісії

Валерія БАНДУРКО

Лариса НІКОЛАШИНА
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 
від 28 грудня 2022 року № 18

Склад
районного оперативного штабу для забезпечення безпечного пропуску 

льодоходу, повені та паводків на території Черкаського району у 2023 році

ХОМЕНКО 
Роман Миколайович

БІЛОУС
Андрій Володимирович

РЕДЬКО 
Валерія Павлівна

Члени штабу:

БАТУРІН
Юрій Володимирович

БОВСУНОВСЬКИЙ 
Олександр Миколайович

ГРИГОРЧУК 
Людмила Василівна

ДАНИЛІШИН 
Петро Іванович

КОВАЛЬ
Сергій Володимирович 

РИБАК
Валентин Миколайович

перший заступник голови районної державної 
адміністрації, керівник штабу

в.о. начальника відділу цивільного захисту 
районної державної адміністрації, заступник 
керівника штабу

головний спеціаліст відділу цивільного 
захисту районної державної адміністрації, 
секретар штабу

начальник відокремленого структурного 
підрозділу „Черкаські районні енергетичні 
мережі“ ПАТ „Черкасиобленерго“ (за згодою)

заступник начальника Черкаського 
управління ‘захисних масивів Дніпровських 
водосховищ (за згодою)

начальник відділу освіти, охорони здоров’я, 
культури та спорту районної державної 
адміністрації

начальник управління агропромислового 
розвитку, житлово-комунального
господарства та екології районної державної 
адміністрації

начальник управління соціального захисту 
населення районної державної адміністрації

заступник начальника управління -  начальник 
відділу державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства Черкаського
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»

РАК
Любов Іванівна

управління Г оловного управління
Держпродспоживслужби в Черкаській області 
(за згодою)

-  начальник фінансового управління районної 
державної адміністрації

КОБКО -  начальник Черкаського районного управління
Анатолій Іванович Головного управління Державної служби

України з надзвичайних ситуацій у Черкаській 
області (за згодою)

МАТЮШЕНКО -  начальник районного управління поліції
Володимир Олександрович Головного управління Національної поліції в

Черкаській області (за згодою)

Л
В.о. начальника відділу цивільного 
захисту Черкаської районної 
державної адміністрації — Андрій БІЛОУС
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 
від 28 грудня 2022 року № 18

ПОЛОЖЕННЯ
про районний оперативний штаб для/забезпечення безпечного 

пропуску льодоходу, повені та паводків на території 
Черкаського району у 2023 році

1. Загальні положення

1.1. Районний штаб для забезпечення безпечного пропуску льодоходу, 
повені та паводків на території району у 2023 році (далі - районний штаб) 
утворено з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного 
і природного характеру у період пропуску льодоходу, весняної повені та 
паводків, забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту 
всіх рівнів до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, зниження рівня 
негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

1.2. Районний штаб є тимчасовим консультаційно - дорадчим органом, 
завданням якого є вирішення невідкладних питань з відповідної організації робіт 
під час оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації природного та 
техногенного характеру на території району.

1.3. У своїй діяльності районний штаб керується Конституцією України, 
Законами України, Кодексом цивільного захисту України, актами Президента 
України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної державної 
адміністрації, районної державної адміністрації та цим Положенням.

2. Основні завдання районного штабу
2.1. Організація і координація дій місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно 
від підпорядкування і форм власності щодо здійснення заходів з мінімізації 
можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском 
льодоходу, весняної повені, дощових паводків на території району.

2.2. Здійснення на місцях контролю за виконанням заходів щодо 
попередження можливих надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

2.3. Надання практичної консультативної допомоги, внесення пропозицій 
усім суб’єктам господарювання щодо вирішення питань, які виникають у ході 
виконання поставлених завдань.

3. Структура і склад районного штабу
3.1. Районний штаб очолює керівник районного штабу, який відповідно до 

своїх функціональних обов’язків несе персональну відповідальність за стан 
виконання покладених на районний штаб завдань і функцій. Керівник районного 
штабу має заступника або заступників.

3.2. До складу районного штабу входить секретар, який здійснює 
орґанізаційне забезпечення діяльності та ведення діловодства, зокрема,
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забезпечує підготовку необхідних матеріалів для розгляду на засіданні 
районного штабу, оформлення протоколів, розсилку та зберігання відповідних 
документів тощо.

3.3. Склад районного штабу затверджується рішенням районної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

3.4. Члени районного штабу залучаються до роботи відповідно до ситуації, 
що склалась на території району, та своїх повноважень.

4. Права районного штабу
Районний штаб має право: ,
4.1. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію та звіти керівників, 

працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм 
власності з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного 
та техногенного характеру при пропуску льодоходу, весняної повені, дощових 
паводків та ліквідації їх наслідків.

4.2. Утворювати з метою виконання покладених на нього завдань 
тимчасові робочі групи та залучати до їх роботи представників місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій.

4.3. Одержувати, в установленому порядку, від місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання 
покладених на нього завдань.

4.4. Рішення районного штабу, прийняті у межах його компетенції, є 
обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями 
незалежно від форм власності.

5. Організація роботи районного штабу
5.1. Районний штаб здійснює свою роботу цілодобово.
5.2. Основною формою роботи районного штабу є засідання, які 

проводяться за необхідності, а у разі виникнення надзвичайної 
ситуації - невідкладно.

5.3. Засідання районного штабу проводяться керівником, за його 
відсутності - заступником керівника.

5.4. Рішення районного штабу оформлюється протоколом, у якому 
фіксуються пропозиції та рекомендації. Протокол підписується головуючим на 
засіданні та секретарем і, у разі потреби, надсилається членам районного штабу.

5.5. Рішення районного штабу, прийняті в межах компетенції, є 
обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та відповідних служб.

5.6. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності районного 
штабу здійснюється відділом цивільного захисту районної державної 
адміністрації.

Андрій БІЛОУС


