Перевірка виконання Плану основних заходів місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування Одеської області
щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році
Ренійською, Ізмаїльською, Кілійською та Біляївською районними
державними адміністраціями.
В період з 1 по 3 березня 2017 року робочою групою під керівництвом
начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи
Одеської облдержадміністрації Помазана С.Г. здійснено перевірку готовності
Ізмаїльської, Ренійської, Кілійської та Біляївської районних державних
адміністрацій до можливого проходження паводку та повені.
За результатами роботи встановлено наступне.
Ренійська районна державна адміністрація
План основних заходів місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування Ренійського району щодо підготовки до пропуску
льодоходу, повені та паводків у 2017 році Ренійською районною державною
адміністрацією затверджено тільки 28.02.2017 року. Заходи сплановано в
супереч термінам, визначених обласним планом.
Згідно затвердженого плану тимчасового відселення населення
Ренійського району і проведених розрахунків в зону можливого підтоплення
потрапляють 3 населені пункти з чисельністю 4098 осіб (м. Рені – 3268 осіб,
с. Орловка – 200 осіб, с. Новосельське – 630 осіб).
Карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій,
пов’язаних із паводком та пропуском льодоходу і повені, відпрацьована
тільки по м. Рені та с. Новосельське. По с.Орловка карта не відпрацьована.
Комісійне обстеження населених пунктів, розташованих в зоні
прогнозованого підтоплення не здійснено. Комісія з цього питання не
створювалась взагалі.
Уточнено розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів
і виконання робіт з ліквідації наслідків повені та паводків. До складу сил
оперативного реагування на НС в Ренійському районі входять: ДПРЧ-31 ГУ
ДСНС України в Одеській області (3 од. техніки та 37 чол.), Ренійська ЦРЛ
(3 бригади та 15 чол.), аварійна служба ВАТ «Одесагаз» (4 од. техніки та 12
чол.), аварійна бригада електромереж (2 од. техніки та 12 чол.), Ренійський
РВ ГУ національної поліції в Одеській області (6 од. техніки та 60 чол.),
аварійна бригада водо каналізаційних мереж УЖКГ (4 од. техніки та 14 чол.),
УЖКХ Ренійської міської ради (7 од. техніки та 24 чол.), СЛД №5 РЦТ №616
Одеської філії південного макрорегіону ПАТ «Укртелеком» (5 од. техніки та
5 чол.).
З метою організації зв’язку, інформування і оповіщення у разі
виникнення надзвичайних ситуацій, в Ренійській РДА уточнено список
оповіщення членів комісії ТЕБ та НС Ренійського району.

У разі необхідності проведення евакуації з населених пунктів, які
розташовані в зоні затоплення, оповіщення може проводитись через місцеве
телебачення Рені-КТБ інформаційною стрічкою та передачею відповідного
сигналу, для чого задіються 3 електросирени (ДП «Ренійський морський
торгівельний порт», СЛД №5 РЦТ № 616 Одеської філії південного
макрорегіону ПАТ «Укртелеком», Ренійський РВ ГУ національної поліції в
Одеській області).
Для гарантованого оповіщення населення про початок евакуації на
випадок пошкодження радіомереж, ліній телефонного зв'язку та
електромережі залучаються 2 автомобілі з гучномовцями Ренійського РВ ГУ
національної поліції, дільничні інспектори поліції, робітники
ЖКГ.
Оповіщення про евакуацію сіл та селищ району буде проводитись
робітниками сільвиконкому.
Наявна система оповіщення Ренійського району не гарантує якісного та
своєчасного доведення сигналів до населення району.
Оперативний штаб райдержадміністрації для керівництва роботами з
пропуску повені та паводків не створено.
Перевірка стану гідроспоруд, меліоративних систем та об’єктів, що
знаходяться у зоні впливу шкідливої дії повені та паводків проведена
частково (тільки шлюзів – регуляторів на р. Дунай), за результатами складено
відповідний акт. Перевірка стану балки Баланешти не проводилась.
Перевірка стану мостів та підмостових русел автомобільних і
залізничних мостів не проведена.
Перевірка стану систем водовідведення, зливових каналізаційних
систем та водопропускних систем не проведена.
Обстеження наявних на території району плавзасобів незалежно від
форм власності не проводилось.
Згідно плану тимчасового відселення населення Ренійського району на
випадок підтоплень та затоплень територій і населених пунктів в зону
можливого підтоплення потрапляють 3 населені пункти з чисельністю 4098
осіб (м. Рені – 3268 осіб, с. Орловка – 200 осіб, с. Новосельське – 630 осіб).
Для евакуації населення планується залучити 14 автобусів від
Ренійського АТП -15140. Ренійською райдержадміністрацією ще в 2013
році укладені договори на транспортне та матеріально – технічне
забезпечення евакозаходів, але термін дії договору закінчився ще 31.12.2013.
Список телефонів водійського складу, який залучається до евакуації
населення потребує уточнення.
В разі необхідності за клопотанням райдержадміністрації спланована
додаткова евакуація людей у Болградський район (база відпочинку «Мрія» 200 чол.) та м. Ізмаїл (технікум механізації, технікум сфери послуг, училище
№9, готелі «Дунай» і «Ізмаїл» - 250 чол.).
Договори на поставку продуктів для харчування постраждалого
населення були укладені ще в 2013 році з ПП «Мога» та ФОП «Каратерзі»,
термін дії їх закінчився 31.12.2013.

Для дотримання встановлених санітарно – гігієнічних норм під час
негативної дії вод в районі біля с. Новосельське та с. Орловка визначені місця
для захоронення мертвих тварин.
Матеріальний резерв матеріально-технічних засобів Ренійського
району не створено.
Висновок: Ренійською районною державною адміністрацією заходи
Плану основних заходів місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування Одеської області щодо підготовки до пропуску
льодоходу, повені та паводків у 2017 році. практично не виконані. Робота
потребує значного покращення.
Ізмаїльська районна державна адміністрація
З метою оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації,
пов’язані з можливими повеневими та паводковими ситуаціями на території
Ізмаїльського району Одеської області, Ізмаїльською районною державною
адміністрацією розроблено та затверджено протоколом №3 комісії з питань
ТЕБ та НС від 09.02.2016 року План місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування Ізмаїльського району щодо підготовки до
пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році.
Оперативний штаб райдержадміністрації для керівництва роботами з
пропуску повені та паводків не створено.
Згідно затвердженого плану тимчасового відселення і проведених
розрахунків в зону можливого підтоплення потрапляють 6 населених пунктів
з чисельністю 1380 осіб (с. Ларжанка – 240 осіб, с Нова Некрасівка – 200
осіб, с. Матроска – 80 осіб, с. Стара Некрасівка – 160 осіб, с. Дунайське – 300
осіб, с. Броска – 400 осіб).
Карти-схема зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій
відпрацьовані як по Ізмаїльському району так і окремо по населеним
пунктам, які знаходяться в зоні прогнозованого затоплення (с. Ларжанка,
с. Нова Некрасівка, с. Матроска, с. Стара Некрасівка, с. Дунайське,
с. Броска).
Комісійне обстеження населених пунктів, розташованих в зоні
прогнозованого підтоплення не здійснено.
Перевірка стану мостів та підмостових русел автомобільних і
залізничних мостів не проведена.
Перевірка стану систем водовідведення та водопропускних систем не
проведена.
Обстеження стану гідроспоруд, що знаходяться у зоні впливу
шкідливої дії повені та паводків, проведено Дунайським басейновим
управлінням водного господарства, про що свідчать відповідні акти.

З метою організації зв’язку, інформування і оповіщення у разі
виникнення надзвичайних ситуацій, в Ізмаїльській районній державній
адміністрації уточнено список оповіщення членів комісії ТЕБ та НС
Ізмаїльського району. В робочий час оповіщення членів комісії ТЕБ та НС
здійснюється секретарем комісії.
Оповіщення про евакуацію населення сіл та селищ району проводиться
силами селищних дільничних поліції та робітниками сільвиконкому.
Наявна система оповіщення Ізмаїльського району не гарантує якісного
та своєчасного доведення сигналів до населення району.
Розпорядженням голови Ізмаїльської районної державної адміністрації
від 01.03.2016 № 102/А-2017 «Про проведення огляду баз стоянок
плавзасобів на території Ізмаїльського району» створена відповідна комісія
по огляду маломірних суден. Робота комісії здійснюється в плановому
режимі.
Уточнено розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів
і виконання робіт з ліквідації наслідків повені та паводків. До складу сил
оперативного реагування на НС в Ізмаїльському районі входять: ДПРЧ-20,
ДПРЧ-21 ГУ ДСНС України в Одеській області (16 од. техніки), Ізмаїльська
ЦРЛ (16 бригад), аварійна служба УЕГГ (10 од. техніки), ТОВ «Евродор» (35
од. техніки), Ізмаїльський РВ ГУ національної поліції в Одеській області (12
од. техніки), КП «Ізмаїльське виробниче управління водного господарства»
(9 од. техніки), КП «Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго» (6 од. техніки).
План тимчасового відселення населення Ізмаїльського району на
випадок підтоплень та затоплень територій і населених пунктів
відкореговано.
Для можливої евакуації населення залучається 8 автобусів підприємств
ПП «Ізмаїлавтоінвест», ПП «Ізмаїл Євротранс», ТОВ «Харчування», ФОП
«Беженар Ю.П.». Укладено 8 угод з автотранспортними підприємствами.
Уточнено список телефонів водійського складу, який залучається до
евакуації населення.
Договори на поставку продуктів для харчування постраждалого
населення з відповідними підприємствами району не укладені, але дане
питання буде здійснюватись силами сільських та селищних рад.
Для дотримання встановлених санітарно – гігієнічних норм під час
негативної дії вод в районі біля с. Ларжанка, с. Нова Некрасівка, с. Матроска,
с. Стара Некрасівка, с. Дунайське, с. Броска визначені місця для захоронення
мертвих тварин.
Матеріальний резерв матеріально – технічних засобів Ізмаїльського
району складає 4,5 тон дизельного палива та бензину 1,6 тони. Резерву інших
матеріальних засобів не створено.
Висновок: Ізмаїльською районною державною адміністрацією заходи
Плану основних заходів місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування Одеської області щодо підготовки до пропуску
льодоходу, повені та паводків у 2017 році виконуються на належному рівні.

Кілійська районна державна адміністрація
З метою оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації
пов’язані з можливими повеневими та паводковими ситуаціями на території
Кілійського району Одеської області Кілійською районною державною
адміністрацією розроблено та затверджено протоколом №3 комісії з питань
ТЕБ та НС від 17.01.2017 року План дій місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування та територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади щодо підготовки до пропуску
льодоходу, повені та паводків у 2017 році в Кілійському районі.
З метою організації зв’язку, інформування і оповіщення у разі
виникнення надзвичайних ситуацій, в Кілійській районній державній
адміністрації уточнено список оповіщення членів комісії ТЕБ та НС
Кілійського району. В робочий час оповіщення членів комісії ТЕБ та НС
здійснюється секретарем комісії. Але, не визначений порядок оповіщення
керівного складу в неробочий та нічний час.
Відповідальним за оповіщення населення визначено СЛД № 4 РЦТ
№ 616 Одеської філії Південного регіону ПАТ «Укртелеком».
Оповіщення населення, здійснюється за допомогою 3 стійок
циркулярного виклику, 16 електросирен (11 місцевого запуску, 5 централізованого), які включає СЛД № 4 РЦТ № 616 Одеської філії
південного макрорегіону ПАТ «Укртелеком», засобами ТРК «Кілія-Контакт»,
радіовузли ринку райспоживспілки та автостанції, працівниками соціальних
служб райдержадміністрації, міської та сільських рад, Кілійського відділу
поліції та Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Одеській області.
Наявна система оповіщення Кілійського району не гарантує якісного та
своєчасного доведення сигналів до населення району.
Протоколом комісії з питань ТЕБ та НС № 3 від 17.01.2017 створено
оперативний штаб райдержадміністрації для
керівництва роботами з
пропуску повені та паводків.
Згідно затвердженого плану тимчасового відселення населення
Кілійського району і проведених розрахунків в зону можливого підтоплення
потрапляють 3 населені пункти з чисельністю 5200 осіб (м. Кілія – 2920 осіб,
м. Вилкове – 1500 осіб, с. Ліски – 780 осіб).
Карта-схема зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій,
пов’язаних із паводком та пропуском льодоходу і повені, відпрацьована
тільки загальна по Кілійському району. Окремо по населеним пунктам, які
знаходяться в зоні прогнозованого затоплення (м. Кілія, м. Вилкове та
с. Ліски) карти не відпрацьовані.
Проведено комісійне обстеження населених пунктів, розташованих в
зоні прогнозованого підтоплення (м. Кілія, м. Вилкове та с. Ліски). Складені
відповідні акти.
Уточнено розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів
і виконання робіт з ліквідації наслідків повені та паводків. До складу сил
оперативного реагування на НС в Кілійського районі входять: ДПРЧ-43 та

ДПРЧ-23 ГУ ДСНС України в Одеській області (9 од. техніки та 3
мотопомпи), Комунально-технічна служба КП «Світло» (4 од. техніки), ТОВ
«БМУ-6» (4 од. техніки), ПАТ ЕК «Одесаобленерго» Кілійський РЕМ (4 од.
техніки), КП «Зміїний» (2 од. техніки), Кілійське управління водного
господарства (2 од. техніки).
Перевірка стану мостів та шлюзів проведена. Складено відповідні акти.
Проведена перевірка стану
систем водовідведення, зливових
каналізаційних систем та водопропускних систем. Складено відповідні акти
по зрошувальним системам Кілійської, Кілійсько – Маякської, Мічуринської,
Лісковської, Кислицькій, острова Степовий, колекторно-дренажної системи
ВНП рис, сіл Дмитрівка, Трудове, Мирне, м. Кілія та м. Вилкове.
Проведена комісійне обстеження стану гідротехнічних споруд,
розташованих на р. Дунай в межах Кілійського району. Складено
відповідний акт.
Проведено обстеження наявних на території району плавзасобів ФОП
Жмуд М.Є., з яким Вилківською міською радою укладено відповідну угоду.
Уточнено план тимчасового відселення населення Кілійського району
на випадок підтоплень та затоплень територій і населених пунктів.
Все населення евакуюється силами району.
Відселення м. Кілія сплановано в с.Василівка (ЗОШ – ДНЗ, ФАП,
будинок культури), с.Червоний яр (ЗОШ – ДНЗ, ФАП, будинок культури),
с. Приозерне (ЗОШ, ДНЗ, ФАП, будинок культури), с. Фурманівка
(ЗОШ, ДНЗ, СЛА, будинок культури), с. Новоселівка (ЗОШ, ДНЗ, ФАП,
будинок культури), с. Старі Трояни (ЗОШ, ДНЗ, СЛА), мікрорайон Омарбія
(ЗОШ, ДНЗ, ФАП).
Відселення м. Вилкове сплановано с. Приморське (ЗОШ, ДНЗ, СЛА,
будинок культури), с. Мирне (ЗОШ, ДНЗ, ФАП, будинок культури),
с. Десантне (ЗОШ, ДНЗ, СЛА, будинок культури), с. Новомиколаївка
(ЗОШ – ДНЗ, будинок культури).
Відселення с. Ліски сплановано в с. Шевченкове (ЗОШ № 1, ЗОШ № 2,
ДНЗ, СЛА, будинок культури), с. Трудове (ЗОШ, ДНЗ, ФАП, будинок
культури).
Для можливої евакуації населення м. Кілія залучається транспортні
засоби від ФО-П Тодоров В.П. – 4 од., ФО-П Коломієць О.І. – 2 од.;
ПП «Ізмаїлавтоінвест» – 4 од., з якими укладено відповідні угоди.
Для можливої евакуації населення м. Вилкове залучається транспортні
засоби від ПП «Ізмаїлавтоінвест» – 4 од., з яким укладено відповідну угоду.
Для можливої евакуації населення м. Ліски залучається транспортні
засоби від ПП «Ізмаїлавтоінвест» – 4 од, з яким укладено відповідну угоду.
Закладами освіти розроблений план дій щодо прийому і розташування
евакуйованого населення згідно плану евакуації РДА. Навчальні заклади в
цілому готові до прийому населення.
Уточнено список телефонів водійського складу, який залучається до
евакуації населення.

Договори на поставку продуктів для харчування постраждалого
населення укладені у 2017 році з ТОВ «Лад», термін дії їх передбачений до
31.12.2017.
Для дотримання встановлених санітарно – гігієнічних норм під час
негативної дії вод в районі біля м. Кілія, м. Вилкове та с. Ліски визначені
місця для захоронення мертвих тварин.
Висновок: Кілійською районною державною адміністрацією заходи
Плану основних заходів місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування Одеської області щодо підготовки до пропуску
льодоходу, повені та паводків у 2017 році виконуються на належному рівні.
Робота організована добре.
Біляївська районна державна адміністрація
З метою оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації
пов’язані з можливими повеневими та паводковими ситуаціями на території
Біляївського району Одеської області Біляївською районною державною
адміністрацією розроблено та затверджено протоколом комісії з питань ТЕБ
та НС № 2 від 01.02.2016 План основних заходів місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування Біляївського району щодо
підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році.
Згідно затвердженого плану тимчасового відселення населення
Біляївського району і проведених розрахунків в зону можливого підтоплення
потрапляють 3 населені пункти з чисельністю 1046 осіб (м. Біляївка – 8 осіб,
с. Троїцьке – 4 особи, с. Яськи – 1034 осіб).
Карта-схема зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій,
пов’язаних із паводком та пропуском льодоходу і повені, відпрацьована
тільки загальна по Біляївському району. Окремо по населеним пунктам, які
знаходяться в зоні прогнозованого затоплення (м. Біляївка, с. Троїцьке та с.
Яськи) карти не відпрацьовані.
Комісійне обстеження населених пунктів, розташованих в зоні
прогнозованого підтоплення, не здійснено. Комісія з цього питання не
створювалась взагалі.
Розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і
виконання робіт з ліквідації наслідків повені та паводків потребує уточнення.
Схема організації зв’язку, інформування та оповіщення керівного
складу Біляївської районної державної адміністрації у разі виникнення
надзвичайних ситуацій не відпрацьована. Порядок оповіщення керівного
складу району в неробочий та нічний час не визначений.
Наявна система оповіщення Біляївського району не гарантує якісного
та своєчасного доведення сигналів до населення району.
Оперативний штаб райдержадміністрації для керівництва роботами з
пропуску повені та паводків не створено. Регламент його роботи не
розроблено.

Перевірка стану мостів та підмостових русел автомобільних і
залізничних мостів не проведена.
Обстеження стану гідроспоруд, що знаходяться у зоні впливу
шкідливої дії повені та паводків (в першу чергу с. Яськи) не проведено.
Перевірка стану систем водовідведення та водопропускних систем
проведена частково.
План тимчасового відселення населення Біляївського району на
випадок підтоплень та затоплень територій і населених пунктів потребує
коригування.
В зону можливого підтоплення потрапляють 3 населені пункти з
чисельністю 1046 осіб (м. Біляївка – 8 осіб, с. Троїцьке – 4 осіб, с. Яськи –
1034 осіб).
Відселення населення м. Біляївка сплановано до будинків родичів.
Відселення населення с. Троїцьке сплановано до будинків родичів.
Відселення населення с. Яськи сплановано лікарні, ЗОШ та до будинків
родичів.
Для можливої евакуації населення залучається 19 автобусів від
управління освіти Біляївської РДА. Список телефонів водійського складу,
який залучається до евакуації населення станом на 2017 рік уточнено.
В Біляївській районній державній адміністрації номенклатура та обсяги
районного матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій природного та техногенного характеру не створено та заходи щодо
його накопичення не сплановані.
Висновок: Біляївською районною державною адміністрацією заходи
Плану основних заходів місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування Одеської області щодо підготовки до пропуску
льодоходу, повені та паводків у 2017 році виконуються на недостатньому
рівні. Робота потребує покращення.
ПРОПОЗИЦІЇ:
Головам Ізмаїльської, Ренійської, Кілійської та Біляївської районних
державних адміністрацій:
1. Скласти плани усунення вищевказаних недоліків, копії планів надати
до обласної комісії з питань ТЕБ та НС і ГУ ДСНС України в Одеській
області.
2. Про виконання планів щотижнево інформувати обласну комісію з
питань ТЕБ та НС через Управління з питань надзвичайних ситуацій та
оборонної роботи облдержадміністрації та ГУ ДСНС України в Одеській
області.
3. Через
засоби
масової
інформації
організувати
постійну
роз’яснювальну роботу з населенням, яке потрапляє до зон можливого
затоплення, щодо порядку оповіщення про загрозу затоплення та порядок дій
під час здійснення евакуації.

4. Вирішити питання щодо забезпечення спальним приладдям евакуації
населення, що планується розміщувати в навчальних та медичних закладах,
клубах тощо.
5. Організувати роботу з підприємницькими структурами щодо
створення необхідних запасів продовольства довгострокового зберігання,
предметів першої необхідності та бутильованої питної води. Укласти з ними
відповідні угоди на поставку продуктів для гарячого харчування
евакуйованого населення.
6. Забезпечити створення необхідної кількості матеріальних резервів
(мішків, посипаного матеріалу, паливо-мастильних матеріалів) та
сконцентрувати їх поблизу зон можливого затоплення.
7. Провести роботу з головами селищних та сільських рад, які
розташовані в прогнозованих зонах затоплення, щодо прийняття ними
відповідних рішень, якими визначити місця для поповнення сипучих
матеріалів (ґрунту, глини, піску).
8. В термін до 01.04.2017 року доповісти управлінню з питань
надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Одеської облдержадміністрації
та Головному управлінню ДСНС України в Одеській області про проведену
роботу.

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та оборонної
роботи Одеської облдержадміністрації

С.Г. Помазан

