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Про невідкладні  заходи 
щодо попередження надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних з погодними 
умовами 
 
 
 
 У результаті різкого погіршення погодних умов з 19 по 28 січня 
поточного року на території області виникла низка надзвичайних ситуацій та 
подій, які значною мірою погіршили нормальні умови життєдіяльності 
населення. Незважаючи на завчасно передані відповідні попередження 
гідрометеоцентру, в  цей період зафіксовано відключення від 
електропостачання 88 населених пунктів, перерву руху автомобільного 
транспорту на дорогах державного та місцевого значення, аварії на системах 
теплопостачання, газопостачання, водопостачання  та каналізаційних мереж. 
За цей період до лікарняних закладів області звернулися 386 чол.,  
госпіталізовано 208 чол. та 12 чол. померло від переохолодження. 
 Найгірший стан склався у м.Токмаку, смт. Степногірську Василівського 
району, Запорізькому, Розівському та Гуляйпільському  районах. 
 Причиною такого становища виявилось безвідповідальне ставлення 
керівництва районів і комунальних служб до підготовки техніки та аварійних 
формувань, формальний підхід до виконання попереджувальних заходів. 
 З 5-6 лютого очікується друга хвиля значного пониження температури 
повітря.  

З метою попередження виникнення аварійних ситуацій на системах 
життєзабезпечення та сталого функціонування суб’єктів господарювання, 
керуючись Законом України  “Про захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”:  
 
 1. Начальникам головних управлінь, управлінь облдержадміністрації: 
 1.1. взяти на контроль підготовку установ та організацій, що належать 
до сфери їх управління, до роботи в умовах погіршення погодних умов; 
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 1.2. при погіршенні погодних умов організувати оперативне чергування 
відповідних фахівців з метою своєчасного реагування, збору, узагальнення 
інформації та доведення її до обласного оперативного штабу. 
 
 2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації для 
забезпечення роботи обласної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій 
створити оперативний штаб і перевести його на цілодобове чергування при 
погіршенні погодних умов. 
 
 3. Головам райдержадміністрацій:  

 3.1. проаналізувати причини і наслідки виникнення аварійних ситуацій в 
мережах теплопостачання та водно-каналізаційного господарства. 
Конкретизувати завдання шляхом проведення комісій з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 
 3.2. вжити невідкладних заходів щодо сталого функціонування систем 
теплопостачання та водно-каналізаційного господарства в житлових будинках 
та на об’єктах життєзабезпечення; 
 3.3. у період зниження температури повітря та погіршення погодних 
умов організувати цілодобове чергування оперативних штабів усіх рівнів, 
аварійно-відновлювальних формувань; 
 3.4. забезпечити необхідні обсяги зимових сортів паливно-мастильних 
матеріалів для роботи техніки в зимових умовах; 
 3.5. укласти угоди з підприємствами усіх форм власності для залучення 
техніки та механізмів для виконання першочергових робіт; 
 3.6. створити необхідні матеріальні та фінансові резерви для 
оперативного реагування на аварійні ситуації; 
 3.7. при виникненні аварійної ситуації негайно доповідати в  
оперативний штаб обласної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій  по 
телефону-факсу               34-40-04 (тел. 33-13-74). 
 
 4. Запропонувати головам міст обласного значення та територіальним 
підрозділам центральних органів виконавчої влади виконати пп. 1, 2, 3 цього 
розпорядження. 
 
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови обласної державної адміністрації Сіна О.Ч. 
 
Голова обласної  
державної адміністрації                                                               Є.А. Червоненко  


