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ПРОЄКТ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Дніпропетровська регіональна комісія 

з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій,  

рішення від “21” вересня 2020 року,  

протокол №47 

 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 

заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пожежної безпеки 

в осінньо-зимовий період 2020/21 року у Дніпропетровській області 
 

Комплексний план розроблено з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пожежної безпеки під час експлуатації в осінньо-

зимовий період 2020/21 року важливих об’єктів інфраструктури Дніпропетровської області, що забезпечують життєдіяльність населення у 

безперервному – безпечному режимі, з урахуванням аналізу дій органів управління і сил територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Дніпропетровської області під час надзвичайних ситуацій, що мали місце в минулі осінньо-зимові періоди. 

Основні завдання Комплексного плану: 

координація дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій і пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2020/21 року; 

готовність до оперативного реагування органів управління, державних та комунальних аварійно-рятувальних служб на надзвичайні ситуації 

та події на об’єктах інфраструктури в населених пунктів області, об’єктів життєзабезпечення. 
 

№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

1 Скласти та затвердити в установленому порядку Комплексні плани (Плани) 

заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2020/21 року 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

спеціалізовані служби цивільного захисту області 

до 10.10.2020 

2 З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів 

відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з погіршенням погодних умов (сильні морози, 

снігопади, снігові замети, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, 

повені, що спричинені інтенсивними опадами, у тому числі внаслідок 

танення снігу) з урахуванням бази даних щодо багаторічних спостережень 

та кліматичних екстремумів, з визначенням об’єктів життєзабезпечення 
населення, транспорту, енергетики та інших об’єктів господарства, які 

можуть зазнати негативного впливу погодних умов 

управління цивільного захисту облдержадміністрації, департамент житлово-

комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, Служба 

автомобільних доріг у Дніпропетровській області, ТОВ “Автомагістраль-

Південь”, Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, 

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології, місцеві органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

до 30.10.2020 
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№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

3 Уточнити: 

План реагування органів управління та сил територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області на 

метеорологічні надзвичайні ситуацій регіонального рівня; 

плани реагування міських і районних ланок ТП ЄДС ЦЗ у 

Дніпропетровській області. 

управління цивільного захисту облдержадміністрації, департамент житлово-

комунального господарства та будівництва облдержадміністрації Головне 

управління ДСНС України у Дніпропетровській області, Служба автомобільних 

доріг у Дніпропетровській області, ТОВ “Автомагістраль-Південь”, 

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології, ГУНП України в 

Дніпропетровській області, Регіональний офіс водних ресурсів у 

Дніпропетровській області, спеціалізовані служби цивільного захисту області, 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

до 30.10.2020 

4 Відпрацювати: 

розрахунок сил та засобів усіх рівнів, які заплановано залучати до ліквідації 

наслідків можливих снігових заметів, розчистки автошляхів, вуличних 

доріг; 
порядок взаємодії з органами управління та спеціалізованими службами, які 

залучаються надзвичайних ситуацій на території області; 

порядок і регламент зв’язку, інформування та оповіщення у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій пов’язаних зі складними погодними умовами  

управління цивільного захисту облдержадміністрації, департамент житлово-

комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, Головне 

управління ДСНС України у Дніпропетровській області, Управління патрульної 

поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України, спеціалізовані служби цивільного захисту області, 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

до 30.10.2020 

5 Уточнити алгоритм дій на випадок обмеження або закриття руху транспорту 

на автомобільних дорогах загального користування 

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, управління 

Укртрансінпекція у Дніпропетровській області, Управління патрульної поліції в 

Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції, ГУНП України в 

Дніпропетровській області,  департамент житлово-комунального господарства та 

будівництва облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у 

Дніпропетровській області, управління цивільного захисту облдержадміністрації 

до 30.10.2020 

6 Створити оперативні штаби, оперативні групи з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, розробити регламент їх роботи, у разі необхідності 

організувати цілодобове чергування відповідальних працівників 

управління цивільного захисту облдержадміністрації, департамент житлово-

комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, Головне 

управління ДСНС України у Дніпропетровській області, місцеві органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, спеціалізовані служби 

цивільного захисту області 

при виникненні або 

загрозі виникнення 

надзвичайних 
ситуацій 

7 За необхідністю укласти угоди з відповідними суб’єктами господарювання, 

незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, військовими 

частинами, воєнізованими гірничо-рятувальними, аварійно-рятувальними 

загонами та підрозділами Головного управління ДСНС України у 

Дніпропетровській області на залучення сил і засобів та всебічного 

забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при 

загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій 

Забезпечити позачергову заправку автотехніки аварійно-відновлювальних 

формувань (бригад) пальним на АЗС у період проведення відновлювальних 

робіт 

департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, 

ТОВ “Автомагістраль-Південь”, місцеві органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування 

постійно, протягом 

осінньо-зимового 

періоду 2020/21 року 

8 Забезпечити стале функціонування стоянок та місць відстою вантажного 
транспорту (на 50 – 100 автомобілів), розташованих уздовж автомобільних 

доріг загального користування на під’їздах до обласного центру, інших міст 

обласного підпорядкування, та організацію безпеки дорожнього руху на 

під’їздах до них у період несприятливих погодних умов 

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, Управління патрульної 
поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції, 

департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування 

постійно, протягом 
осінньо-зимового 

періоду 2020/21 року 
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№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

9 Забезпечити регіональний матеріальний резерв необхідною кількістю 

паливно-мастильних та інших матеріалів для проведення аварійно-

відновлювальних робіт 

управління цивільного захисту облдержадміністрації постійно, протягом 

осінньо-зимового 

періоду 2020/21 року 
10 Визначити суб’єкти господарювання, спеціалізовані служби, які повинні 

мати резерв паливно-мастильних матеріалів на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій (подій) для проведення рятувальних і інших 

невідкладних робіт та створити запас паливно-мастильних матеріалів 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, 

ТОВ “Автомагістраль-Південь”, департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

до 30.10.2020 

11 Організувати оперативне залучення пересувних автономних джерел 

електропостачання підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

власності (дизель-генератори, відомчі електростанції) у випадку аварійного 

відключення електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів 

(лікарні, дитячі садки, школи, інтернати, хлібопекарні тощо), об’єктів 
життєзабезпечення 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

спеціалізовані служби цивільного захисту області 

у разі необхідності 

протягом осінньо-

зимового періоду 

2020/21 року 

12 Вжити заходів щодо забезпечення лікувальних закладів, що мають 

хірургічні та реанімаційні відділення резервними (автономними) джерелами 

електроживлення 

департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування  

згідно плану 

забезпечення 

13 Забезпечити готовність до розгортання стаціонарних і пересувних пунктів 

обігріву у разі різкого погіршенням погодних умов та зниження 

температури повітря, визначити місця їх розташування 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, управління 

цивільного захисту облдержадміністрації 

до 30.10.2020 

14 Забезпечити готовність пунктів життєзабезпечення та польових кухонь для 

особового складу, який передбачається залучити до проведення аварійно-

рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт 

Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, місцеві органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

до 30.10.2020 

15 Передбачити забезпечення підрозділів місцевої пожежної охорони 

спеціальною технікою, рятувальними пристроями та обладнанням, засобами 

пожежогасіння та паливно-мастильними матеріалами у повному обсязі 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування до 30.10.2020 

16 Вжити заходів щодо: 

впровадження вимог пожежної безпеки для захисту будинків (будівель) та 

об’єктів з масовим перебуванням людей; 
приведення у працездатний стан систем протипожежного захисту у 

будинках підвищеної поверховості 

департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, 

департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління культури, 
національностей і релігій облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади 

та органи місцевого самоврядування 

до 30.10.2020 

17 Вжити заходів щодо недопущення порушень вимог правил пожежної та 

техногенної безпеки на об’єктах соціального значення (освіти, охорони 

здоров’я, культури тощо) 

департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, управління культури, національностей і релігій 

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування 

до 30.10.2020 

18 Провести спільні перевірки стану зовнішнього протипожежного 

водопостачання, пожежних гідрантів для виявлення несправностей та їх 

усунення 

Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, департамент 

житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, суб’єкти 

господарювання  

до 30.10.2020 
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№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

19 Розглянути на комісіях з питань ТЕБ і НС питання стану підготовки об’єктів 

життєзабезпечення до осінньо-зимового періоду 2020/21 року для 

вирішення проблемних питань 

регіональна комісія з питань ТЕБ і НС, міські, районні, об’єднаних 

територіальних громад комісії з питань ТЕБ і НС  

за окремим планом 

20 Здійснювати постійний моніторинг розвитку несприятливих погодних умов 

і своєчасний обмін інформацією на всіх рівнях державного управління та 

місцевого самоврядування для своєчасного оперативного реагування на 

надзвичайні ситуації 

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології, управління 

цивільного захисту облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у 

Дніпропетровській області, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування 

протягом осінньо-

зимового періоду 

2020/21 року 

21 Забезпечити: 

подання до органів влади, галузей народного господарства, населення, 

згідно затверджених планів передачі гідрометеорологічної інформації, 

прогнозів погоди та попереджень про небезпечні та стихійні 

гідрометеорологічні явища; 

інформування про гідрометеорологічні умови під час проведення 
рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології прогнози – щоденно, 

попередження –  

одразу після  

складання 

22 Забезпечити утримання в постійній готовності до дій в умовах зимового 

періоду дорожньої і спеціальної інженерної техніки, техніки для 

розчищення снігу, засобів для доставки важкої техніки, дизель-генераторів, 

відомчих електростанцій, обладнання та інвентарю. 

У разі необхідності забезпечити чергування спеціалізованої техніки для 

буксирування великогабаритного транспорту в визначених, найбільш 

небезпечних місцях 

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, ТОВ “Автомагістраль-

Південь”, департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській 

області, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування  

протягом осінньо-

зимового періоду 

2020/21 року 

23 Забезпечити контроль за технічним станом дорожньої і спеціальної техніки, 

яку планується залучати до проведення робіт у осінньо-зимовий період 

департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації, автопідприємства міст та районів області, Управління 

патрульної поліції у Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції 

національної поліції України, місцеві органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування 

протягом осінньо-

зимового періоду 

20209/21 року 

24 Забезпечити погодження, в межах чинного законодавства, заявок на переве-

зення надгабаритних вантажів та їх супроводження в місця проведення 

аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах електро-, тепло- енергетики, 

функціонування яких порушене внаслідок надзвичайних ситуацій 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту 

патрульної поліції  

постійно, протягом 

осінньо-зимового 

періоду 2020/21 року 

25 Забезпечити оперативне вирішення питань з власниками (користувачами) 

земельних ділянок щодо доступу аварійно-відновлювальних бригад 

енергопідприємств до конструкцій та устаткування пошкоджених 

повітряних ЛЕП, які розташовані на території садових товариств, дачних 

ділянок, у лісових масивах (у тому числі погодження мінімально необхідної 

вирубки дерев для забезпечення проїзду, розгортання та роботи ремонтної 

техніки), на землях сільськогосподарського призначення, насамперед з 

озимими та багаторічними культурами (з урахуванням нормативно 
обґрунтованих розмірів відшкодування збитків за псування насаджень під 

час виконання аварійно-відновлювальних робіт) 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування,  

Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського господарства, 

АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі” 

постійно, протягом 

осінньо-зимового 

періоду 

2020/21 року 
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№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

26 Забезпечити оперативне прокладання шляхів (супроводження важкою 

інженерно-дорожньою технікою) для висування автомобільної та 

спеціальної техніки підприємств в місця проведення аварійно-

відновлювальних робіт на об’єктах електро-, тепло- енергетики, 

функціонування яких порушене внаслідок надзвичайних ситуацій  

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, ТОВ “Автомагістраль-

Південь”, департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування 

постійно, протягом 

осінньо-зимового 

періоду 

2020/21 року 

27 Організувати, у разі необхідності, заходи із забезпечення безпеки 

дорожнього руху на аварійно небезпечних ділянках автомобільних шляхів 

під час погіршення погодних умов 

Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту 

патрульної поліції, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

протягом осінньо-

зимового періоду 

2020/210 року 
28 Здійснювати моніторинг мікроклімату на об’єктах з постійним 

перебуванням людей (навчальні, лікувальні, інтернатні заклади); 

розглядати за поданням відповідних відомств можливість обмеження їх 

подальшої роботи у випадках недотримання температурного режиму у 

вказаних об’єктах до нормалізації показників мікроклімату. 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби в 

Дніпропетровській області 

протягом осінньо-

зимового періоду 

2020/21 року 

29 Забезпечити першочергове надання телекомунікаційних послуг членам 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, оперативним штабам з ліквідації надзвичайних 

ситуацій 

оператори телекомунікації в межах технічних можливостей, Управління 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у 

Дніпропетровській області 

при загрозі або виник-
ненні НС протягом 

осінньо-зимового 

періоду 2020/21 року 
30 Вжити організаційні та практичні заходи щодо забезпечення 

протипожежного захисту, дотримання санітарних вимог та надання 

медичної допомоги, охорони публічного порядку та безпеки дорожнього 

руху у місцях проведення Новорічних і Різдвяних та інших 

загальнодержавних свят, а також масового відпочинку громадян 

управління цивільного захисту облдержадміністрації, Головне управління ДСНС 

України у Дніпропетровській області, ГУНП України в Дніпропетровській 

області, Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, департамент 

охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління 

Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, департамент освіти і 

науки облдержадміністрації, управління культури, національностей і релігій 

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування 

під час святкування 

Новорічних та 

різдвяних свят 

2020/21 року 

31 Забезпечити контроль та вжити заходів щодо сталої роботи в осінньо-

зимовий період 2020/21 року підприємств паливно-енергетичного 
комплексу, житлово-комунального господарства області та забезпечити їх 

технічну готовність до роботи в умовах опалювального сезону 

департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації, управління паливно-енергетичного комплексу та 
енергозбереження облдержадміністрації енергопостачальні компанії:  

АТ “Дніпропетропетровськгаз”, АТ “Дніпрогаз”, АТ “Криворіжгаз”, АТ “ДТЕК 

Дніпровські електромережі”, Дніпропетровське та Криворізьке лінійне виробниче 

управління магістральних трубопроводів, Головне управління Державної служби 

України з питань праці у Дніпропетровській області 

постійно, протягом 

осінньо-зимового 
періоду 

2020/21 року 

32 Провести перевірку стану підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 

об’єктів життєзабезпечення населення, об’єднаних диспетчерських та 

аварійно-ремонтних служб житлово-експлуатаційних організацій (ОСББ) та 

аварійно-диспетчерських служб спеціалізованих підприємств газового 

господарства 

Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області, департамент 

житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,  

АТ “Дніпропетропетровськгаз”, АТ “Дніпрогаз”, АТ “Криворіжгаз” 

до 30.10.2020 

33 Проаналізувати можливість створення (залучення) додаткових резервних 

аварійних бригад (інших експлуатаційних служб), які можуть залучатися до 

робіт у разі зупинки обладнання об’єктів систем газопостачання 

департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації, управління паливно-енергетичного комплексу та 

енергозбереження облдержадміністрації АТ “Дніпропетропетровськгаз”,  
АТ “Дніпрогаз”, АТ “Криворіжгаз” 

до 30.10.2020 



 6 

№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

34 Вжити заходів щодо упередження встановлення несертифікованого 

вибухонебезпечного обладнання на об’єктах газопостачання на території 

області та забезпечувати утримування систем газопостачання 

відповідно до вимог чинного законодавства України 

Головне управління Державної служби України з питань праці у 

Дніпропетровській області, департамент житлово-комунального господарства та 

будівництва облдержадміністрації, АТ “Дніпропетропетровськгаз”,  

АТ “Дніпрогаз”, АТ “Криворіжгаз” 

постійно, протягом 

осінньо-зимового 

періоду 2020/21 року 

35 Організувати проведення профілактичної інформаційно-роз’яснювальної 

роботи серед населення, у тому числі через засоби масової інформації та 

Інтернет видання, щодо правил безпечної поведінки під час можливих 

надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 

департамент масових комунікацій облдержадміністрації, управління цивільного 

захисту облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у 

Дніпропетровській області, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування 

постійно, протягом 

осінньо-зимового 

періоду 2020/21 року 

36 Забезпечити проведення в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах навчання дітей основам безпечної 

життєдіяльності. 

Підготувати інформації (пам’ятки) для дітей щодо основ безпечної 

життєдіяльності у зимовий період 

департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській 

області, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

постійно, протягом 

осінньо-зимового 

періоду 2020/21 року 

 
37 

У кожному професійно-технічному, загальноосвітньому та дошкільному 
навчальних закладах оновити куточки з пожежної та техногенної безпеки на 

тематику щодо дотримання правил безпеки під час осінньо-зимового 

періоду, а також, стосовно  попередження загибелі та травмування дітей та 

підлітків 

департамент освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління ДСНС 
України у Дніпропетровській області 

до 30.10.2020 

Підготувати “Звернення до батьків” з питань безпечної життєдіяльності 

дітей  

департамент освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління ДСНС 

України у Дніпропетровській області 

до 30.10.2020 

Інформувати Дніпропетровську регіональну комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про виконання заходів, 

передбачених цим Планом, та готовності до дій під час загрози або 

виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із ускладненням погодних 

умов 

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, організації, 

установи та підприємства відповідальні за виконання вимог Плану 

згідно термінів, 

визначених у Плані 

 

Примітка: 1. При виконанні заходів зазначеного Плану дотримуватися протиепідемічних заходів пов’язаних з 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

2. Про виконання заходів передбачених Комплексним планом доповідати, згідно визначених строків в 

електронному вигляді на адресу e-mail: kochetov@adm.dp.gov.ua або в системі Lotus Notes: Анатолий П. 

Кочетов. 
 

 

Заступник голови регіональної комісії  

з питань ТЕБ і НС, начальник управління  

цивільного захисту облдержадміністрації         Василь ПРОХОРЕНКО 

mailto:kochetov@adm.dp.gov.ua

