
ЗВІТ
про результати роботи Відділу цивільного захисту, надзвичайних 
ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами Верхньодніпровської міської ради

У першому півріччі 2021 року Відділом були виконані наступні 
завдання та заходи:

на виконання пункту 1.3 протоколу чергового засідання 
Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій від 20 листопада 2020 року № 56 прийняті у 
зв'язку з реорганізацією Верхньодніпровської райдержадміністрації на облік 
документи у кількості 32 на захисні споруди цивільного захисту 
(протирадіаційні укриття та сховище), які розташовані на території 
Верхньодніпровської територіальної громади. Звіт про їх утримання та 
використання направлений до управління цивільного захисту 
облдержадміністрації;

згідно основних заходів плану місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області спільно з 
Верхньодніпровським РВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області 
розроблені і виконані заходи щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та 
паводків у 2021 році;

27 травня 2021 року проведене штабне тренування з органами 
управління цивільного захисту щодо переведення ланки Верхньодніпровської 
міської територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Дніпропетровської області з режиму 
функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період;

розроблені та прийняті на засіданнях виконкому та сесії наступні 
рішення і розпорядження:

рішення від 24.02.2021 року № 75 "Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету № 106 від 07.06.2018 року" (зміни до складу комісії з 
питань ТЕБ і НС);

рішення від 24.02.2021 року № 76 "Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету № 221 від 06.11.2018 року "Про призначення керівника 
робіт та створення штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації";

розпорядження від 03.03.2021 року № 95 "Про затвердження плану 
основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту Верхньодніпровської міської 
територіальної громади на 2021 рік";

розпорядження від 01.04.2021 року № 147/2 "Про затвердження та 
введення в дію посадових інструкцій працівників Відділу цивільного захисту, 
надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними 
органами Верхньодніпровської міської ради";

розпорядження від 12.05.2021 року № 209/2 "Про затвердження та 
введення в дію посадової інструкції провідного спеціаліста Відділу цивільного 
захисту, надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами Верхньодніпровської міської ради";

рішення від 26.05.2021 року № 186 "Про затвердження заходів з 
підготовки пляжу у м. Верхньодніпровськ до літнього сезону 2021 року";

рішення від 26.05.2021 року № 187 "Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради від 07.06.2018 року №
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106 "Про затвердження Положення про місцеву комісію з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та її складу" (зі змінами);

рішення від 27.05.2021 року № 280-7/ІХ "Про затвердження Програми 
"Поліцейський офіцер Верхньодніпровської міської територіальної громади на 
2021-2025 року";

рішення від 27.05.2021 року № 281-7/ІХ "Про затвердження Програми 
"Прозора Верхньодніпровщина" Муніципальна система відеоспостереження" на 
2021-2025 роки";

рішення від 09.06.2021 року № 218 "Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради від 07.06.2018 року № 
103 "Про створення комісії з питань евакуації населення Верхньодніпровської 
міської територіальної громади та затвердження її персонального складу";

рішення від 09.06.2021 року № 219 "Про затвердження заходів з 
підготовки зони відпочинку (пляж) смт. Дніпровське, вул. Горького до літнього 
сезону 2021 року";

на засіданні місцевої комісії з питань ТЕБ і НС від 29.04.2021 року 
(протокол № 13) рекомендовано ДП «Верхньодніпровське лісове господарство» 
виконати щорічний комплекс заходів щодо забезпечення пожежної безпеки 
лісових масивів громади у літній пожежонебезпечний період 2021 року. 
Проводилася агітаційно-роз’яснювальна робота з метою попередження пожеж 
шляхом розповсюдження листівок, інших матеріалів у місцях масового 
перебування людей, надруковані матеріали у місцевій газеті 
«Придніпровський край»;

на засіданні місцевої комісії з питань ТЕБ і НС від 19.05.2021 року 
(протокол № 14) затверджено перелік місць масового відпочинку населення 
на водних об’єктах на території Верхньодніпровської міської територіальної 
громади у літній період 2021 року; затверджено розрахунок сил і засобів 
цивільного захисту для порятунку людей на водних об’єктах у літній період 
2021 року. Доручено в.о. старост населених пунктів у місцях заборонених для 
купання встановити щити (плакати) з написами «КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!». 
Небезпечні для купання місця для купання позначити буями з написами 
«НЕБЕЗПЕЧНО». Надруковані матеріали в газеті "Придніпровський край";

31 березня, 28 квітня, 26 травня, 02 червня в студії філії "Укртелекому" 
проведені перевірки системи централізованого оповіщення. Матеріали 
розмішувалась на сторінках районної газети «Придніпровський край»;

координується робота з навчання на курсах цивільного захисту. За 
звітний період пройшли навчання в Кам’янських курсах 2 осіб керівного 
складу (суб'єкти господарювання);

розглянуті на засіданнях комісії з питань ТЕБ і НС наступні питання:
протокол N° 1:
І. Затвердження Плану основних заходів Верхньодніпровської міської 

ОТГ щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводку у 2021 році. 
II. Затвердження Схеми дій (взаємодії) органів управління територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
Верхньодніпровської міської ОТГ у разі загрози виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій (подій) при проходженні льодоходу, паводку та 
повені.

протокол № 2:
І. Про запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
ускладненням погодних умов, мінімізацію їх негативних наслідків та 
оперативне реагування на них.
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протокол № 3:
І. Затвердження Плану роботи місцевої комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на 2021 рік.

протокол № 4:
І. Затвердження Плану заходів по ліквідації снігових заметів та ожеледиці на 
території Верхньодніпровській міській ОТГ.
II. План залучення сил і засобів цивільного захисту Верхньодніпровської 
міської ОТГ у період пропуску весняної повені, паводку та льодоходу 2021 
року.

протокол N® 5:
І. Санітарно-епідемічний стан в Верхньодніпровської міської ОТГ та заходи із 

запобігання поширенню на території ОТГ гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

протокол № б:
І. Про стан опалення закладів освіти.

протокол № 7:
І. Про забезпечення теплопостачання для КЗ «Верхньодніпровська СЗШ № 5 
І-ПІ ст.» Верхньодніпровської міської ради».

протокол № 8:
І. Санітарно-епідемічний стан в територіальній громаді та заходи із 
запобігання поширенню на її території гострої респіраторної хвороби COVID- 
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

протокол № 9:
І. Санітарно-епідемічний стан в територіальній громаді та заходи із 
запобігання поширенню на її території гострої респіраторної хвороби COVID- 
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

протокол № 10:
І. Санітарно-епідемічний стан в територіальній громаді та заходи із 

запобігання поширенню на її території гострої респіраторної хвороби COVID- 
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

протокол № 11:
І. Санітарно-епідемічний стан в територіальній громаді та заходи із 
запобігання поширенню на її території гострої респіраторної хвороби COVID- 
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
II. Загроза виникнення локальної санітарно-епідеміологічної та екологічної 
катастрофи в Верхньодніпровській міській територіальній громаді, яка 
склалась з головною каналізаційною насосною станцією та напірних 
каналізаційних колекторах ГКНС до камери гасіння та по вулиці Зарічній 
каналізаційно-насосній станції.

протокол № 12:
І. Санітарно-епідемічний стан в територіальній громаді та заходи із 
запобігання поширенню на її території гострої респіраторної хвороби COVID- 
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

протокол № 13:
І. Санітарно-епідемічний стан в Верхньодніпровській міській територіальній 
громаді та заходи із запобігання поширенню на її території гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
II. Про ситуацію яка склалась в КП «Дніпровець» Верхньодніпровської 
міської ради, щодо припинення водопостачання та водовідведення в смт. 
Дніпровське.
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III . Про заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів і 
сільгоспугідь у літній період 2021 року.
IV . Про затвердження Плану заходів на 2021 рік з протидії пожежам у 

лісових масивах, природних заповідниках, на сільгоспугіддях, інших 
земельних ділянках.
V. Про проведення Великодніх служінь та Травневих свят.

протокол № 14:
І. Санітарно-епідемічний стан у Верхньодніпровській міській територіальній 
громаді та заходи із запобігання поширенню на її території гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
II. Про ситуацію, яка склалась в КП «Дніпровець» Верхньодніпровської міської 
ради, щодо розрахунків за послуги з водопостачання та водовідведення та їх 
можливого припинення в смт. Дніпровське.
III. Про заходи щодо забезпечення підвозу води населенню с. Пушкарівка і 
вул. Громова с. Підлужжя під час цвітіння води у р. Дніпро у разі 
несприятливих погодних умов.IV. Про стан підготовки місць масового 
відпочинку на водних об’єктах Верхньодніпровської територіальної громади 
до прийняття відпочиваючих та вжиття заходів із запобігання загибелі людей 
на водних об’єктах^. Про заходи щодо забезпечення готовності до 
реагування на можливі надзвичайні ситуації в умовах ускладнення воєнно- 
політичної обстановки.

протокол N® 15:
І. Санітарно-епідемічний стан у Верхньодніпровській міській територіальній 
громаді та заходи із запобігання поширенню на її території гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
II. Про готовність Верхньодніпровської міської територіальної громади щодо 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в літній 
період 2021 року.
III. Про заходи щодо стабілізації епідемічної ситуації з керованих інфекцій на 
території Верхньодніпровської міської територіальної громади.
IV. Про стан пожежної безпеки закладів освіти.
V. Про стан утримання джерел протипожежного водопостачання (пожежних 
гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж) та заходи щодо 
покращення стану їх утримання.

Начальник Відділу цивільного захисту, 
надзвичайних ситуацій, мобілізаційної ;
роботи та взаємодії з правоохоронними органами / 
Верхньодніпровської міської ради РИ j Володимир ШУТЬ


