
КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

51931, майдан Петра Калнишевського,2 

Протокол чергового засідання № 2 

«14» лютого  2019 року  м. Кам’янське 

Присутні: члени комісії (за окремим списком, додаток 1). 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підготовку органів місцевого самоврядування та підприємств.
установ та організацій міста щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та 
паводків  у 2019 році. 

2. Про заходи попередження пожеж та загибелі (травмуванню) людей
в житловому секторі. 

3. Про епідемічну ситуацію зі сказу м. Кам’янське.

4. Про заходи щодо захисту від кору населення м. Кам’янське.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ 
СЛУХАЛИ: 

Доповідь начальника управління з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення міської ради Андрєєв Є.М. 

З метою запобігання та попередження можливих надзвичайних ситуацій 
під час повені, льодоходу та паводку 2019 року, забезпечення готовності 
органів управління, сил і засобів міста до дій у разі ускладнення обстановки, 
міська комісія з питань ТЕБ та НС 

ВИРІШИЛА: 
1.Затвердити:
1.1. План дій органів місцевого самоврядування та підприємств, установ,

організацій міста щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 
2019 році (додається). 

1.2. Штаб для керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені та 
паводків на території міста у 2019 році (додається). 

2. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва
міської ради (Максименко): 

2.1 Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи 
водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем зливової каналізації, 
дренажних систем, природних та штучних дрен для відведення талих та 
дощових вод на території міста. 

Термін: терміново 
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2.2. Забезпечити організацію перевірки щодо обстеження місць 
розташування колекторів на мережах меліосистеми на території міста та у разі 
необхідності підготувати пропозиції на міського голову щодо усунення 
недоліків перевірки. 

Термін: до 20.02.2019 року 

2.3 Вжити всіх заходів для забезпечення безперебійного відкачування 
поверхневих, зливових, талих та ґрунтових вод з мережі меліоративних та 
зливових каналів. 

Термін: постійно 

3. Управлінню екології та природних ресурсів міської ради (Наполов)
особливу увагу приділити комплексу необхідних робіт, пов’язаних з 
запобіганням поверхневому змиву радіоактивних речовин і забруднення ними 
водних об’єктів та руйнування інженерних споруд хвостосховищ. 

Термін: постійно 

4. Кам’янському регіональному управлінню водних ресурсів (Смірнова):
4.1. Забезпечити регулярне спостереження за гідрологічним режимом

річки Дніпро та найбільш вразливими дылянками міста до підтоплення 
під час проходження водопілля. 

4.2. Своєчасно доводити до відповідального чергового відділу фінансово-
господарського забезпепечення управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення міської ради прогнози та обстановку яка склалася 
під час весняного водопілля. 

4.3. Привести в готовність прилади, пристрої та обладнання на 
водомірних постах для здійснення гідрологічних спостережень за ситуацією 
під час весняного водопілля. 

4.4. Надати до 22.02.2019 міській комісії з питань ТЕБ та НС через 
управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
міської ради перелік місць та вулиць міста найбільш вразливих до підтоплення 
в період весняного водопілля. 

5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення міської ради (Андрєєв ): 

5.1. Уточнити плани взаємодії та взаємоінформування із місцевими 
спеціалізованими службами цивільного захисту. 

5.2. Уточнити плани реагування на надзвичайні ситуації у наслідок 
гідродинамічних аварій. 

5.3. Уточнити карти зон можливого виникнення НС, пов’язаних з 
повінню, пропуском паводка. 

5.4. Уточнити порядок оповіщення населення у разі виникнення НС. 



5.5. Уточнити план евакуації населення та вивезення майна та інших 
матеріальних цінностей із зон можливого затоплення та забезпечити необхідні 
умови в місцях тимчасового їх розміщення. 

6. Середньодніпровській ГЕС (Медьєши)  до 15 березня 2019 року 
уточнити заходи щодо підвищення стійкості гідровузлу у період пропуску 
весняного паводку. 

7. Відокремленому структурному підрозділу «Кам’янський міський відділ 
лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (Радченко) на 
весь період загрози весняного паводку збільшити об’єм лабораторних 
досліджень повеневих вод, які поступають з верхів’я р. Дніпро. Скласти 
цілодобовий графік досліджень. 

8. Відповідальним за виконання заходів плану дій органів місцевого 
самоврядування та підприємств, установ,  організацій міста щодо підготовки до 
пропуску льодоходу, повені та паводків у 2019 році, письмово інформувати 
міську комісію з питань ТЕБ та НС через управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення міської ради про хід їх виконання  
до 10 та 25 числа щомісяця протягом лютого - березень 2019 року,  
а у разі виникнення НС – негайно. 

 
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ 

СЛУХАЛИ: 
Доповідь начальника Кам’янського міського управління ДСНС України  

у Дніпропетровський області  Ярема В.П. 
За результатами доповіді, з урахуванням обговорення міська комісія  

з питань ТЕБ та НС 
ВИРІШИЛА: 

1 Міському управлінню ДСНС України у Дніпропетровський області 
(Ярема): 

1.1 Проаналізувати стан з пожежами та загибеллю (травмуванню) людей  
під час пожеж у житловому секторі за останні три роки. 

Термін: до 11.03.2019 
 

1.2 Визначити вулиці найбільш вражені пожежами та перелік житлових 
приміщень громадян із підвищеним ступенем ризику 

Термін: до 11.03.2019 
 

1.3 Здійснити моніторинг оперативної обстановки з пожежами та 
загибеллю людей на них з урахування особливостей міста  
(районів, смт. Карнаухівка). 

Термін: до 11.03.2019 



1.4 З метою профілактики пожеж організувати та забезпечити роботу 
щодо виступів перед колективами підприємств (установ, організацій) різних 
форм власності, у вищих навчальних закладах, дошкільних та загальноосвітніх 
закладах та під час батьківських зборів у дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

Термін: постійно 
1.5 Забезпечити виготовлення друкованих профілактичних матеріалів 

на протипожежну тематику та її розповсюдження . 
Термін: постійно 

2. З метою попередження виникнення пожеж управлінню охорони 
здоров’я міської ради (Манаєнкова), управлінню соціальної політики міської 
ради (Посилаєва), департаменту з гуманітарних питань міської ради 
(Онищенко), службі у справах дітей (Пелипас) спільно з МУ ГУ ДСНС України 
у Дніпропетровський області (Ярема) визначити та відвідати багатодітні 
родини, самотніх осіб похилого віку, інвалідів, родини з підвищеним ступенем 
ризику. 

Термін: постійно 
3. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради головам адміністрацій Заводського, Південного, Дніпровського 
району (Лисяк, Колісніченко, Гаркуша), Карнаухівському селищному голові 
(Фріске) доручити квартальним комітетам проведення бесід серед населення на 
протипожежну тематику. 

Термін: постійно 

4.Керівникам підприємств, установ та організацій міста незалежно від 
форм власності сприяти МУ ГУ  ДСНС України у Дніпропетровській області у 
проведенні виступів у трудових колективах, бесід на протипожежну тематику 

Термін: постійно 

5. Департаменту з гуманітарних питань міської ради (Оніщенко) 
забезпечити проведення бесід (інструктажів) з учнями навчальних закладів, їх 
батьками щодо дотримання правил пожежної безпеки у побуті. 

Термін: протягом навчального року 
 

6. Відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської 
ради (Бережний) через засоби масової інформації забезпечити інформування 
населення про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у побуті. 

Термін: періодично 
 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАНЮ  
СЛУХАЛИ: 

 Доповідь начальника управління охорони здоров’я міської ради 
Манаєнкової Ю.В., щодо епідемічної  ситуації зі сказу в місті.  



З метою забезпечення виконання профілактичних та протиепідемічних 
заходів зі сказу в місті Кам’янське, міська комісія з питань ТЕБ та НС 

ВИРІШИЛА: 

1 Затвердити «Комплексний план основних заходів профілактики та 
боротьби зі сказом на 2019-2021 роки по місту». 

2. Контроль за виконанням «Комплексний план основних заходів 
профілактики та боротьби зі сказом на 2019-2021 роки по місту» покласти на 
управління охорони здоров’я міської ради (Манаєнкова). 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАНЮ  
СЛУХАЛИ: 

Доповідь начальника управління охорони здоров’я міської ради 
Манаєнкової Ю.В., щодо епідемічної  ситуації з кору в місті. 

З метою обмеження розповсюдження захворюваності кором серед 
населення міста, міська комісія з питань ТЕБ та НС 

ВИРІШИЛА: 

1. Управлінню охорони здоров’я міської ради (Манаєнкова) 
забезпечити виконання Плану заходів щодо захисту від кору населення  
м. Кам’янського на 2018-2020 роки. 

Термін: на період 2019-2020 роки 

2. Забезпечити готовність відповідних служб,  установ, організацій та 
закладів незалежно від форм власності до роботи в умовах епідемічного 
ускладнення кору. 

Термін: негайно, за необхідності 

3. Головним лікарям КНП КМР Центрів первинної медико – 
санітарної допомоги (Полюлях, Краюшкіна, Задоя), головному лікарю КЗ 
«КМЛ № 7» ДОР» (Дяченко), начальнику ДЗ «СМСЧ № 8 МОЗ України» 
(Кладов) на період неблагополучної епідемічної ситуації та у разі її 
ускладнення на території міста: 

3.1. Забезпечити проведення профілактичних та протиепідемічних 
заходів, а також роботу щодо недопущення розповсюдження інфекційних 
хвороб у місті, локалізацію та ліквідацію спалахів інфекційних хвороб у разі 
виникнення. 

Термін: при реєстрації випадків 

3.2.  Зосередити увагу спеціалістів всіх лікувально-профілактичних 
закладах міста на виявлення та диференційну діагностику кору серед хворих. 

Термін: постійно 

4. Департаменту з гуманітарних питань міської ради (Онищенко): 



4.1. У разі виникнення масових захворювань дітей негайно інформувати 
управління охорони здоров’я міської ради та ВСП «Кам’янський МВЛД ДУ 
ДОЛЦ МОЗ України». 

Термін постійно, на період епідемії 

4.2. Сприяти медичним працівникам лікувально – профілактичних 
закладів міста та ВСП «Кам’янський МВЛД ДУ ДОЛЦ МОЗ України» у 
проведенні медичних та протиепідемічних заходів в організованих дитячих 
колективах. 

Термін: при реєстрації випадків 

4.3. Забезпечити дотримання санітарно – гігієнічних вимог до 
мікроклімату, режиму провітрювання приміщень, вологого прибирання, 
дезінфекції у закладах освіти; недопущення до відвідування дитячих закладів  
дітей з ознаками інфекційного захворювання, у т.ч. з підозрою на кір. 

Термін: постійно 

4.4. Своєчасно виявляти та ізолювати дітей, хворих на кір, та 
обмежувати проведення спортивних, культурно – масових та інших 
видовищних заходів. 

Термін: при реєстрації 

5. Управлінню охорони здоров’я міської ради (Манаєнкова): 
5.1. Забезпечити роботу оперативного штабу з реагування на ситуацію з 

поширення кору серед населення міста із залученням зацікавлених  служб, 
відомств та надання відповідних пропозицій. 

Термін: за результатами  
епідеміологічного моніторингу 

5.2. Забезпечити своєчасне проведення профілактичних щеплень проти 
кору населення міста відповідно до Календаря профілактичних щеплень, 
щеплень за епідемічними показами. 

Термін: у визначені законодавством 
терміни 

5.3. Забезпечити надання інформації щодо кількості зареєстрованих 
випадків кору на території міста до департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації. 

Термін: щочетверга до особливого 
 розпорядження 

5.4. Забезпечити лабораторне вірусологічне  обстеження хворих на кір,  
при необхідності за попереднім узгодженням, доставку матеріалу для 
дослідження до вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ 
України». 

Термін: при реєстрації 



5.5. Забезпечити проведення санітарно – освітньої роботи з метою 
підвищення рівня інформованості населення щодо реальних ризиків 
захворюваності на вакцинокеровані інфекції та заходи їх профілактики. 

Термін: постійно 

6. Відокремленому структурному підрозділу «Кам’янський міський 
відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» (Радченко): 

6.1. Забезпечити проведення моніторингу епідемічної ситуації щодо 
захворюваності на кір у місті у розрізі вікових груп. Аналізувати та 
прогнозувати епідемічну ситуацію з кору. 

Термін: щотижнево,  
щоквартально, щорічно 

6.2. Проводити епідеміологічне розслідування спалахів, випадків кору, 
у т.ч. в організованих колективах, летальних випадків з наданням відповідних 
пропозицій щодо локалізації та ліквідації вогнищ керівникам об’єктів, 
лікувально – профілактичним закладам. 

Термін:  при реєстрації 

6.3. Забезпечити проведення санітарно – освітньої роботи щодо 
профілактики інфекційних захворювань, в т.ч. засобами імунопрофілактики. 

Термін: постійно 

 

 

Перший заступник голови міської  
комісії з питань ТЕБ та НС          О.А.ЧЕРНИШОВ 
 
 
 
Секретар міської комісії 
з питань ТЕБ та НС          Ю.Ю.ЛІННІК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
протоколом міської 
комісії з питань ТЕБ та НС 
від  14  лютого 2019 № 2 

ПЛАН 
дій органів місцевого самоврядування та підприємств, установ,  організацій міста 

щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2019 р. 
№ 
з/ч 

Найменування заходів Відповідальний за виконання Термін виконання 

1. На основі всебічного аналізу дій органів виконавчої влади, сил і засобів під час 
повені, пропуску паводків та льодоходу на території міста у період 2013 по  2018 
роки, розробити та затвердити в установленому порядку план щодо  підготовки  та 
дій під час пропуску весняного паводка у 2019році. 

Підприємства, установи, 
організації міста, які потерпають 
від повені 

до 20.02.2019 

2. Уточнити карти-схеми зон можливого виникнення НС, пов’язаних з повінню, 
пропуском паводка та льодоходу. Визначити об’єкти життєзабезпечення населення, 
транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати 
негативного впливу природних явищ та забезпечити їх стале функціонування під час 
весняного водопілля. 

Управління з питань НС та ЦЗ 
населення міської ради,  
підприємства, установи, 
організації міста 

до 20.02.2019 

3. Уточнити розрахунки сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання 
робіт з ліквідації НС, які можуть виникнути під час пропуску весняного паводку та 
порядок взаємодії органів управління усіх рівнів з визначенням відповідальних осіб, 
порядку і регламенту зв’язку, інформування, оповіщення населення у разі 
виникнення НС. 

Управління з питань НС та ЦЗ 
населення міської ради, МУ ГУ 
ДСНС України в 
Дніпропетровській області, 
адміністрації районів, 
підприємства, установи, 
організації міста 

до 22.02.2019 

4. Уточнити порядок взаємодії органів управління всіх рівнів із визначенням 
відповідальних осіб, порядку і регламенту зв'язку, інформування, оповіщення у разі 
виникнення НС та виконання першочергових, невідкладних робіт з ліквідації їх 
наслідків. 

Управління з питань НС та ЦЗ 
населення міської ради, 
адміністрації районів,  МУ ГУ 
ДСНС України в 
Дніпропетровській області, 
підприємства, установи, 
організації міста. 

до 22.02.2019 

5. Створити міський і оперативний штаб  для керівництва роботами з пропуску повені, 
паводка та льодоходу, розробити регламент їх роботи, у тому числі цілодобового 
чергування відповідальних працівників. 

Управління з питань НС та ЦЗ 
населення  міської ради, 
адміністрації районів 

до 22.02.2019 

Продовження додатку 2 до листа №02-06відп/166 від 06.08.2019



6.  Уточнити місця можливого виникнення заторів та заторних явищ на річках, перелік 
мостів та гідротехнічних споруд, що потребують захисту від можливих заторних 
явищ та скласти карти (схеми) з нанесенням відповідної можливої обстановки. 

Регіональне управління водних 
ресурсів ,управління з питань НС 
та ЦЗ населення  міської ради,   
МУ ГУ ДСНС України в області, 
адміністрації районів, 
підприємства, установи, 
організації міста.  

до 22.02.2019 

 
 

7.  Організувати оперативну взаємодію з питання проведення підривних робіт з метою 
захисту мостів та гідротехнічних споруд від можливих заторних явищ 

 МУ ГУ ДСНС України в 
Дніпропетровській області, 
управління з питань НС та ЦЗ 
населення  міської ради 

протягом пропуску 
паводку 

8.  Організувати взаємодію з Кам’янським  регіональним управлінням водних ресурсів, 
іншими спеціалізованими службами цивільного захисту щодо взаємного 
інформування та спільних дій на випадок виникнення НС, пов’язаних з можливим 
підтопленням. 

Управління з питань НС та ЦЗ 
населення  міської ради, 
адміністрації районів,   
Кам’янське регіональне 
управління водних ресурсів,   
МУ ДСНС України  
в Дніпропетровській області. 

до 22.02.2019 

 

 

9.  Оперативно висвітлювати в ЗМІ питання про розвиток та хід пропуску льодоходу, 
паводка і повені, правила поведінки населення в цих умовах та заходи, що 
вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання. 

МУ ГУ ДСНС України  
у Дніпропетровський області, 
управління з питань НС та ЦЗН 
міської ради, адміністрації 
районів, інформаційно –
аналітичний сектор прес-служби 
міської ради, підприємства, 
установи, організації міста 

протягом пропуску 
паводку 

10.  Привести в готовність прилади, пристрої та обладнання на водомірних постах для 
здійснення гідрологічних спостережень за ситуацією під час весняного водопілля. 

Кам’янське  регіональне 
управління водних ресурсів. 

до 22.02.2019 

11.  Забезпечити регулярне спостереження за гідрологічним і льодовим режимом річок 
під час формування та проходження водопілля. 
Здійснювати облік гідрологічних  спостережень  за ситуацією під час пропуску 
паводка. 

Кам’янське регіональне 
управління водних ресурсів 

протягом пропуску 
паводку 

12.  Своєчасно доводити до відповідального чергового відділу фінансово – 
господарського забезпечення населення управління з питань НС та ЦЗ населення 
міської ради прогнози та обстановку, яка склалася під час весняного водопілля.  

Кам’янське регіональне 
управління водних ресурсів. 

протягом пропуску 
паводку 

13.  Не допускати в період загрози та проходження повені відключення підрозділів 
Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології та Кам’янського 

Кам’янський РЕМ, 

КЦТ №522 Дніпропетровської 

протягом пропуску 
паводку 



регіонального управління водних ресурсів, які здійснюють гідрометеорологічні 
спостереження, від засобів зв’язку та електропостачання. 

філії ПАТ Укртелеком. 

14.  Забезпечити своєчасне інформування управління цивільного захисту ОДА  про 
загрозу виникнення (виникнення) НС під час весняного водопілля. 

Управління з питань НС та ЦЗН 
міської ради 

протягом пропуску 
паводку 

15.  Вжити заходи щодо приведення об’єктів забезпечення життєдіяльності населення і 
економіки (господарювання) до стану  готовності до пропуску весняного паводка, 
звернувши особу увагу на стан мостів, тунелів, ліній зв’язку та електромереж, 
теплоцентралей, тощо.  

Департамент житлово - 
комунального господарства та 
будівництва міської ради, 
підприємства, установи, 
організації міста 

до 25.02.2019 

16.  Перевірити стан зливних дренажних, меліоративних  систем та об’єктів, що 
знаходяться в зоні впливу шкідливої дії повені, паводків та льодоходу з залученням 
до перевірки представників міського управління ГУ ДСНС України у 
Дніпропетровській області  

Департамент житлово - 
комунального господарства та 
будівництва міської ради 

до 01.03.2019 

17.  Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи водопровідно-
каналізаційних споруд і мереж, систем зливової каналізації, дренажних систем, 
природних та штучних дрен для відведення талих та дощових вод на території міста. 

Департамент житлово- 
комунального господарства та 
будівництва міської ради, 
підприємства, установи, 
організації міста 

до 25.02.2019 

18.  Визначити перелік ОПН, сміттєзвалищ, хвостосховищ радіоактивних відходів, які 
потрапляють у зону можливого затоплення (підтоплення) 

МУ ГУ ДСНС України  
у Дніпропетровський області, 

до 01.03.2019 

19.  Встановити оптимальні режими водогосподарських систем і комплексів з 
урахуванням екологічних вимог та санітарних норм і правил із обов’язковою участю 
представників природоохоронних, санітарно-епідеміологічних, рибоохоронних 
органів та інших зацікавлених організацій. 

Кам’янське  регіональне 
управління водних ресурсів, 
управління  екології та 
природних ресурсів міської ради. 

на період 
проходження 

льодоходу, повені 
та паводків. 

20.  Забезпечити безаварійну роботу та, при необхідності, своєчасне спорожнення 
промислових накопичувачів та ставків згідно із розробленими і затвердженими 
регламентами та чинним законодавством. 

Керівники підприємств, 
Кам’янське регіональне 
управління водних ресурсів, 
управління екології  та 
природних ресурсів міської ради. 

на період 
проходження 

льодоходу, повені 
та паводків. 

21.  Підготувати до проведення заходів з ліквідації наслідків можливих НС інженерну та 
автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, 
автономні джерела живлення та освітлення. Створити достатній резерв пального. 

МУ ГУ ДСНС України в області, 
служби ЦЗ міста, підприємства, 
установи, організації міста 

до 20.02.2019 

22.  Провести комплекс необхідних робіт, пов’язаних з пропуском повені на території 
розміщення хвостосховищ: радіоактивній відходів ДП «Бар’єр» з метою запобігання 
поверхового змиву радіоактивних речовин і забруднення ними водних об’єктів, 

Управління екології та 
природних ресурсів міської ради, 
ДП «Бар’єр”,  

у період 
формування і 
проходження 



руйнування інженерних споруд, балка  «Ясинова»  ПрАТ «Хімдивізіон»  ПрАТ «Хімдивізіон» паводка та повені 

23.  Уточнити плани евакуації населення та вивезення майна та інших матеріальних 
цінностей із зон можливого затоплення та забезпечити необхідні умови в місцях 
тимчасового їх розміщення.   

Міська комісія з питань евакуації 
адміністрації районів, МУ ГУ 
ДСНС України в області, 

до 01.03.2019 
 

24.  З пропуском льодоходу провести виміри глибини на небезпечних ділянках р. Дніпро, 
які сприяють утворенню крижаних заторів 

Кам’янське  регіональне 
управління водних ресурсів. 

під час пропуску 
льодоходу. 

25.  Уточнити та скласти розрахунки на можливу евакуацію населення та своєчасного 
вивозу матеріальних цінностей, які знаходяться в зонах можливого затоплення, 
уточнити плани евакуації, в яких передбачити охорону та захист обєктів і 
матеріальних цінностей, які неможливо вивезти із зони затоплення. 

Міська комісія з питань 
евакуації, управління з питань 
НС та ЦЗН міської ради, міський 
відділ поліції ГУ НП в 
Дніпропетровській області, МУ 
ГУ ДСНС України в області, 
служби цивільного захисту міста. 

на період 
проходження 

льодоходу, повені 
та паводків. 

26.  Забезпечити проведення моніторингу за розвитком меж затоплення та надійний 
захист населення та територій. 

Управління  екології та 
природних ресурсів міської ради, 
управління з питань НС та ЦЗН 
міської ради, адміністрації 
районів, МУ ГУ  ДСНС України 
в області, підприємства. 

 

протягом пропуску 
паводку 

27.  Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих засобів та реактивів для 
очищення, питної води та посилити лабораторний контроль за якістю питної води в 
умовах водопілля. 

Департамент житлово- 
комунального господарства та 
будівництва міської ради, КП 
КМР «Міськводоканал», 
відокремлений структурний 
підрозділ «Кам’янський  міський 
відділ лабораторних досліджень» 
Державної установи  

      «Дніпропетровській обласний  
       лабораторний центр  

Міністерства охорони здоров’я 
України» 

протягом пропуску 
паводка 

28.  Передбачити всебічне життєзабезпечення постраждалого у зонах затоплення 
населення та аварійно-рятувальних груп, забезпечити дотримання правил техніки 
безпеки під час виконання робіт 

Установи, організації, 
підприємства що залучаються. 

у разі виникнення 
НС. 



29.  Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою в місті  у разі 
підтоплення в період пропуску весняного паводка та після спаду води. 

Відокремлений структурний 
підрозділ «Кам’янський  міський 
відділ лабораторних досліджень» 
Державної установи  

      «Дніпропетровській обласний  
       лабораторний центр  

Міністерства охорони здоров’я 
України» 

у випадку 
підтоплення 

30.  Фінансування матеріалів, послуг та робіт з ліквідації наслідків НС, виникнення яких 
можливе на території міста в період пропуску весняного паводка, здійснити за 
рахунок коштів  міського бюджету згідно з чинним законодавством. 

Департамент фінансів міської 
ради 

у випадку 
виникнення НС 

31.  Визначити у складі об’єктових матеріальних резервів необхідні обсяги будівельних 
матеріалів, палива, захисного одягу та іншого для запобігання та ліквідації НС та 
передбачити найбільш прийнятне  їх розміщення поблизу зон можливого затоплення. 

Підприємства, установи, 
організації міста 

у випадку загрози 
виникнення НС 

32.  Забезпечити своєчасне інформування управління з питань НС та ЦЗН міської ради 
про загрозу виникнення НС під час весняного водопілля. 

Адміністрації районів, 
підприємства, установи, 
організації міста 

на весь період НС 

33.  Інформувати міську комісію з питань ТЕБ та НС  через управління з питань НС  та 
ЦЗН міської ради про хід виконання заходів, передбачених цим планом для 
узагальнення інформації та надання її до управління цивільного захисту 
облдержадміністрації. 

Відповідальні за виконання 
заходів 

до 10 та 25 числа 
щомісяця 

протягом березня –
квітня, а у разі 

загрози 
виникнення НС -  

негайно 
34.  Своєчасно інформувати управління цивільного захисту облдержадміністрації щодо 

виконання заходів, передбачених цим Планом, та готовності до дій під час загрози 
або виникнення НС, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків. 

Управління з питань НС та ЦЗН 
міської ради 

згідно визначених 
термінів 

 
Начальник управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення 
міської ради                                                                                                                     Є.М.АНДРЄЄВ 



Додаток 1 
 Розрахунок сил та засобів у місті Кам’янське Дніпропетровської області 

для забезпечення пропуску льодоходу, повені та поводку у 2019 році 

Начальник управління з питань  
надзвичайних ситуацій   
та цивільного захисту населення 
міської ради   Є.М.АНДРЄЄВ 

№ 
з\п 

Адміністративно-
територіальна 
одиниця 

О/С Засоби подолання водних перешкод Автотранспорт Інженерна техніка Насосне обладнання електростанції Засоби 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1. Кам’янське 2077 441 4 - 2 1 - - 1 449 5 232 4 15 256 9 6 2 - 5 - - - 22 2 20 7 1 - 30 4 5 - - 3 2 - 610 

ВСЬОГО 2077 441 4 - 2 1 - - 1 449 5 232 4 15 256 9 6 2 22 2 20 7 1 - 30 4 5 - - 3 2 - 610 

Продовження додатку 2 до листа №02-06відп/166 від 06.08.2019



ЗАТВЕРДЖЕНО 
протоколом  міської  
комісії з питань ТЕБ та НС 
від «14»лютого 2019 № 2 

Штаб 
 для керівництва роботами під час пропуску льодоходу, повені 

та паводків на території міста у 2019 році 

1. ЧЕРНИШОВ О.А. Голова штабу – перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради  

2. АНДРЄЄВ Є.М. Заступник голови штабу – начальник 
управління з питань НС та ЦЗН міської ради 

Члени штабу:
3. ЗАДОРОЖНІЙ І.В. Заступник голови адміністрації Південного 

району 
4. САУСЬ О.В. Заступник голови адміністрації 

Дніпровського району 
5. ТАРАДІН А.Л. Заступник голови адміністрації Заводського 

району 
6. МАКСИМЕНКО О.О. Директор департаменту житлово-

комунального господарства та  будівництва 
міської ради  

7. МАНАЄНКОВА Ю.В. Начальник управління охорони здоров’я 
міської ради 

8. КРЕМІНЬ В.А. Заступник начальника управління екології та 
природних ресурсів міської ради, начальник 
відділу природоохоронних програм та 
екобезпеки 

9. ЯРЕМА В.П. Начальник МУ ГУ ДСНС України 
у Дніпропетровській області 

10. ПІНЧУК А.А. Заступник начальника МВ ГУ НП 
у Дніпропетровський області  

11. СМІРНОВА О.М. Кам’янське регіональне управління водних 
ресурсів 

Начальник управління з питань  
надзвичайних ситуацій  
та цивільного захисту населення 
міської ради  Є.М.АНДРЄЄВ 

Продовження додатку 2 до листа №02-06відп/166 від 06.08.2019



ЗАТВЕРДЖЕНО 
протоколом міської 
комісії з питань ТЕБ та НС 
від  14  лютого 2019 № 2 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 
основних заходів профілактики та боротьби зі сказом у місті Кам’янське на 2019-2021 роки 

№ 
п/п Перелік  заходів Термін 

виконання 
Відповідальні за виконання 

І. Організаційні заходи 
1. Провести оперативну (за 2018 рік) та ретроспективну  (за 2014-2018 роки) 

оцінку з визначенням прогнозу епізоотичної ситуації зі сказу в місті.  
Переглянути  зони стійкого неблагополуччя  зі сказу (території, де сказ 
реєструється   щорічно, або більше двох разів  протягом п`яти років). 
Спланувати  та встановити за такими зонами епізоотологічний  нагляд.  

квітень, 
вересень 
щорічно 

Кам’янське міськрайонне 
управління ГУ 
Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області 

Кам’янська  міська  державна 
лікарня ветеринарної медицини 

2. Розробити та затвердити територіальний річний план протиепізоотичних 
заходів з урахуванням протисказових заходів. 

щороку Кам’янська  міська  державна 
лікарня ветеринарної медицини 

3. Забезпечити на місцях виконання  розпорядження голови облдержадміністрації 
від  15.07.09 №Р-362/0/3-09 «Про регулювання чисельності безпритульних 
тварин  та заходи боротьби  зі сказом  на території Дніпропетровської області» 

постійно Виконавчий комітет Кам’янської 
міської ради, департамент житлово-
комунального господарства та 
будівництва КМР, Кам’янське 
міськрайонне управління 
ГУДержпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області, 
Кам’янська  міська  державна 
лікарня ветеринарної медицини 

4. Узагальнені матеріали перевірок виконання планових заходів профілактики та 
боротьби зі сказом  винести на обговорення  колегій 
ГУДержпродспоживслужби . 

 щорічно при 
ускладненні 
епізоотичної 

ситуації  

Кам’янське міськрайонне 
управління ГУ 
Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області 

Продовження додатку 2 до листа №02-06відп/166 від 06.08.2019



5. При виникненні ускладнень епізоотичної, епідеміологічної ситуації  оперативно  
виносити   питання на розгляд органів державної влади  та місцевого 
самоврядування, надзвичайних  протиепізоотичних комісій та  комісій з питань 
техногенно-екологічної безпеки   та  надзвичайних ситуацій. 

протягом  
року 

Кам’янське міськрайонне 
управління ГУ 
Держпродспоживслужби 
в Дніпропетровській області 
Кам’янська  міська  державна 
лікарня ветеринарної медицини 
 

6. З метою підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини щодо 
поліпшення ефективності  методів діагностики та заходів боротьби зі сказом  
направляти спеціалістів для участі у семінарах, нарадах, тренінгах та для 
проходження підвищення кваліфікації. 

протягом року Дніпропетровська регіональна  
державна лабораторія державної  
служби України з питань 
безпечності 
 харчових продуктів та захисту 
споживачів. 

Обласна державна лікарня 
ветеринарної медицини. 
 

7. Забезпечити своєчасне та у повному обсязі виконання планових завдань щодо: 
-  планових заходів  щодо регулювання чисельності безпритульних тварин  у 
населених пунктах у відповідності до вимог Законів України «Про забезпечення  
санітарного та   епідемічного благополуччя населення»,  «Про захист тварин від  
жорстокого поводження від 2 лютого 2006 року №3447-10, розпорядження 
голови  Дніпропетровської  облдержадміністрації від 15.07.09 №Р-362/0/3-09 
«Про регулювання чисельності безпритульних тварин та заходи боротьби зі 
сказом на території області».   
 

Постійно 
відповідно до  

епізоотичної та 
епідемічної 

ситуації 

Департамент житлово-
комунального господарства та 
будівництва КМР 
 

8. Забезпечити  взаємоінформування  між Кам’янським міськрайонним управління 
ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, Кам’янською  
міською  державною лікарнею ветеринарної медицини, ВСП Кам’янський 
міський відділ лабораторних досліджень» ДУ «Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр МОЗ України», Управлінням охорони здоров'я КМР, 
закладами охорони здоров'я,   відомствами, які задіяні у виконанні комплексу 
заходів  з профілактики сказу щодо епідемічної та епізоотичної ситуації, 
позитивних результатів  досліджень на сказ, та про осіб, які звернулися до 
лікувально-профілактичних закладів  з приводу укусів тваринами підозрілими 
на сказ.   

Постійно Кам’янське міськрайонне 
управління ГУ 
Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області, 
Кам’янська  міська  державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
ВСП «Кам’янський міський відділ 
лабораторних досліджень» ДУ 
«Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр МОЗ України». 

Управління охорони здоров'я КМР 



9. Направляти на семінар лікарів травматологів (хірургів), які відповідають за 
надання антирабічної допомоги. до обласного центру антирабічної допомоги   
щодо підготовки та  перепідготовки  
 

2021 рік 
 

Управління охорони здоров'я 
КМР,заклади охорони здоров’я 
Кам’янське міськрайонне 
управління ГУ 
Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області, ВСП 
«Кам’янський міський відділ 
лабораторних досліджень» ДУ 
«Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр МОЗ України». 
 

10. Забезпечити проведення семінарів для дільничних терапевтів, сімейних лікарів 
з питань клініки, діагностики, епідеміології та профілактики сказу. 
 

2021 рік 
 

Управління охорони здоров’я КМР 

11. Проводити розрахунки необхідної кількості імунобіологічних препаратів для 
проведення лікувально – профілактичної імунізації особам, які постраждали від 
укусів тваринами. 

Щорічно 
при 

формуванні 
місцевого 
бюджеті 

Управління охорони здоров'я КМР 
Головні лікарі лікувально-
профілактичих закладів міста 

11. Забезпечити лікувально-профілактичні заклади, на які покладено надання 
антирабічної допомоги, достатньою кількістю антирабічних препаратів 
(передбачивши створення  незнижувального запасу не менш як на 3 місяці 
роботи) для надання своєчасної кваліфікованої допомоги населенню. 
 

Постійно Управління охорони здоров’я КМР, 
виконавчий комітет КМР 

12. Проводити моніторинги стану надання антирабічної допомоги населенню  
міста, наявністю антирабічних препаратів та умов їх збереження. 

Щоквартально Управління охорони здоров’я КМР, 
ВСП «Кам’янський міський відділ 
лабораторних досліджень» ДУ 
«Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» 
 

13. Направляти до місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 
обґрунтовані клопотання щодо потреби придбання  за кошти  місцевого 
бюджету антирабічних препаратів з метою своєчасного проведення  лікувально-
профілактичної імунізації  потерпілих осіб  від укусів тваринами. 
 

щорічно при 
формуванні 
місцевого 
бюджету 

Головні лікарі лікувально-
профілактичних закладів міста  

14. Забезпечити проведення лікувально-профілактичної імунізації проти сказу 
особам за епідпоказаннями. 
 
 

за зверненнями Головні лікарі лікувально-
профілактичних закладів міста 



ІІ. Профілактичні заходи. 
1. Уточнити списки тварин, які  знаходяться  у  користуванні власників та 

передати їх  Кам’янські  міській державній лікарні  ветеринарної медицини 
                                    

щорічно у 
 І кварталі та 

додатково при 
епізоотичних 
ускладненнях 

Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва КМР 
 

2. Забезпечити у повному обсязі проведення щеплень  проти сказу собак та котів  
відповідно до наданих закладом житлово-комунальної служби списків 
результатів подвірних обходів 

щорічно та 
додатково при 
епізоотичних 
ускладненнях 

Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва КМР, 
Кам’янське міськрайонне управління 
ГУ Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області, 
Кам’янська  міська  державна                                            
лікарня ветеринарної медицини 
Власники тварин 
 

3. 
 
 
 
 

У зонах стійкого неблагополуччя провести щеплення сприйнятливих тварин у 
приватному  секторі     

щорічно 
та додатково 

при 
епізоотичних 
ускладненнях 

Кам’янська  міська  державна лікарня 
ветеринарної медицини ,власники 
тварин 
 

4. Забезпечити  карантинування  та  клінічний огляд тварин, які нанесли фізичні 
пошкодження людям чи тваринам. Своєчасно повідомляти відокремлений 
структурний підрозділ «Кам’янський міський відділ лабораторних досліджень» 
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» та медичні заклади, які 
здійснюють надання антирабічної допомоги населенню про результати 
ветеринарного нагляду (оборотна карта). 

постійно 
Кам’янська  міська  державна лікарня 
ветеринарної медицини  

5. Забезпечити контроль за дотриманням громадянами, підприємствами, 
установами та організаціями Правил утримання собак, котів і хижих тварин в 
приватному секторі. Порушників притягати до дисциплінарної та 
адміністративної відповідальності. 
 

постійно Виконавчий комітет КМР, 
Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва КМР 

Кам’янський відділ поліції ГУ НП в 
Дніпропетровській області  

Кам’янське міськрайонне управління 
ГУ Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області 

6. Створювати умови  для тимчасового утримання безпритульних тварин. 
Організовувати  на територіях бригади по їх відлову та стерилізації.  
  

2019-2021 
роки 

Виконавчий комітет КМР, 
департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва КМР 
 



7. 
 
 

Забезпечити проведення дератизаційних заходів по знищенню мишовидних 
гризунів . 

щорічно 
(лютий-

березень) 

Виконавчий комітет КМР, 
департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва КМР 
 

8. Забезпечити обов’язкову реєстрацію  приватно придбаних   хижих тварин їх 
власниками  в органах комунального господарства  з наданням  оперативної 
інформації  до територіальних органів ветеринарної медицини.  

постійно у 
5-ти денний 
термін з дня 
придбання 

Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва КМР, 
служба ветеринарної медицини міста, 
власники тварин. 
 

9. Проводити аналіз стану надання антирабічної допомоги населенню та 
виконання заходів  профілактики сказу серед людей, готувати та направляти до 
відома зацікавлених служб і відомств, органів виконавчої влади інформаційні 
матеріали з конкретними пропозиціями щодо  покращення цієї роботи 

перше та друге 
півріччя року 

ВСП «Кам’янський міський відділ 
лабораторних досліджень» ДУ 
«Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» 
 

Ш.Заходи щодо ліквідації захворювання тварин на сказ 
1. При одержанні повідомлень про укуси людей тваринами і  необхідність  

карантинування тварин забезпечити їх ізоляцію та спостереження  протягом 15 
днів. 
Повідомляти  лікувально-профілактичні заклади, до яких  звертались 
постраждалі,  про результати спостереження за тваринами на 10-ий та 15-ий 
день по телефону та письмово 

постійно 
 

Кам’янська  міська державна  
лікарня  ветеринарної медицини 
 
ВСП «Кам’янський міський відділ 
лабораторних досліджень» ДУ 
«Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» 

2. Забезпечити своєчасне направлення до  Дніпропетровської регіональної 
державної лабораторії ветеринарної медицини патолого-анатомічного матеріалу 
від підозрілих,  знищених або загиблих тварин 

постійно Кам’янська  міська державна  
лікарня  ветеринарної медицини 
 

3. Оформляти та своєчасно подавати до  органів державної виконавчої влади та 
місцевого самоврядування для прийняття та  затвердження проекти рішень про 
оголошення в місті, або його частині з прилеглими до нього тнриторіями, де 
зареєстровано захворювання на сказ, неблагополучними. 
Вводити карантинні обмеження та затверджувати комплексні плани заходів з 
ліквідації захворювання з чітким визначенням територіальних меж 
неблагополучної зі сказу території та загрозливої зони 

постійно при 
встановленні 
діагнозу сказу 

Кам’янське міськрайонне управління 
ГУ Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області  

4. Забезпечити  епізоотолого-епідеміологічне обстеження осередку сказу, 
проведення подвірних обходів щодо виявлення осіб, які отримали фізичні 
пошкодження, мали безпосередній контакт з порушенням цілісності шкіряних 
покривів та слизових оболонок з хворими на сказ тваринами, їх госпіталізацію.  
 

Постійно при 
встановленні 
діагнозу сказу 

у тварин 

Кам’янська  міська державна  
Лікарня  ветеринарної медицини, 

ВСП «Кам’янський міський відділ 
лабораторних досліджень» ДУ 
«Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» 



5. Забезпечити своєчасне надання (у  триденний термін  з моменту реєстрації 
осередку сказу), до ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр  
МОЗ   України» копії  акта  обстеження осередку,  плану комплексних заходів 
щодо ліквідації сказу  у неблагополучному пункті,  рішення місцевих органів 
влади щодо уведення карантинних обмежень. 
Після зняття карантинних обмежень, у триденний термін, направляти  копію 
рішення органу місцевої влади,  паспорт території неблагополучної зі сказу,  
інформацію  щодо  виконання  планових заходів в  осередку.    

в триденний 
термін з 
моменту 

реєстрації 
осередку сказу 
(чи скасування 
карантинних 
обмежень) 

 

ВСП «Кам’янський міський відділ 
лабораторних досліджень» ДУ 
«Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр МОЗ України», 
Кам’янське міськрайонне управління 
ГУ Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області 

6. Провести на території неблагополучного зі сказу пункту та населених пунктів, 
які входять у межі неблагополучної території: 
- додаткові подвірні обходи з метою виявлення не щеплених проти сказу 
домашніх тварин;  
- вакцинацію нещеплених тварин; 
- виявити хворих та підозрілих на захворювання тварин та знешкодити їх; 
- спалення трупів забитих, загиблих тварин разом із шкірою    
 

постійно 
при 

встановленні 
діагнозу сказу 

Кам’янське міськрайонне управління 
ГУ Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області, 
Кам’янська  міська державна  
лікарня  ветеринарної медицини 

7. При загостренні епізоотичної ситуації зі сказу у місті, а також на прилеглих 
територіях здійснювати термінові оздоровчі заходи  у межах чинного 
законодавства щодо попередження захворювання тварин на сказ шляхом 
проведення санітарної очистки населених пунктів від бродячих тварин із 
залученням бригад по відлову, а також мисливців. 

постійно при 
загостренні 

епізоотичної 
ситуації 

Виконавчий комітет КМР, 
департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва КМР, 
Кам’янське міськрайонне управління 
ГУ Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області 

Кам’янська  міська державна  
лікарня  ветеринарної медицини 

8. У епізоотичному осередку сказу встановити постійний нагляд за тваринами, 
підозрілих у зараженні на сказ  - щеплювати антирабічною вакциною та 
утримувати під наглядом впродовж 60 днів.  
 

постійно Кам’янська  міська державна  
лікарня  ветеринарної медицини  
 

9. Місця, де знаходились хворі та  підозрілі на захворювання тварини, предмети 
догляду за ними одяг та інші речі, забруднені слиною та виділеннями від 
хворих тварин, дезінфікувати згідно з «Інструкцією про проведення 
ветеринарної дезінфекції об`єктів тваринництва”, затвердженою Головним 
управлінням ветеринарії Держагропрому СРСР від 25 серпня 1988 року.   

постійно Кам’янська  міська державна  
лікарня  ветеринарної медицини  
 

10. Карантинні обмеження щодо сказу скасовують через два місяці з дня 
останнього випадку захворювання на сказ за умови виконання усіх заходів, 
передбачених комплексним планом та діючої  Інструкції щодо профілактики та 
боротьби зі сказом тварин. 

     постійно Кам’янське міськрайонне управління 
ГУ Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області 



11. Забезпечити проведення антирабічних заходів серед людей, які зазнали 
пошкоджень (вкушені) скаженими, підозрілими на сказ або невідомими 
тваринами. 
 

     постійно Управління охорони здоров’я КМР 
 

12. Проводити роз`яснювальну роботу серед населення щодо заходів профілактики 
сказу з використанням усіх доступних засобів масової інформації (бесіди, 
лекції, виступи в пресі, по радіо і телебаченню, видання брошур, листівок, 
плакатів тощо).  
 

    постійно Управління охорони здоров'я КМР, 

Кам’янське міськрайонне управління 
ГУ Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області, 
Кам’янська  міська державна  
лікарня  ветеринарної медицини  

ВСП «Кам’янський міський відділ 
лабораторних досліджень» ДУ 
«Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» 

 
 
 
 
Начальник управління охорони здоров’я міської ради              Ю.В. МАНАЄНКОВА 
 
 
 
 
 


