
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

02.10.2019                  м. Запоріжжя                                                                 № 478 
 
 
 
 
Про роботу органів управління та сил цивільного захисту області із 
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
можливими несприятливими умовами осінньо-зимового періоду                    
2019/2020 років у Запорізькій області 
 

 
Керуючись статтями 75, 76 Кодексу цивільного захисту України, 

статтями 20, 28, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
згідно з пунктами 39, 40 Положення про єдину державну систему цивільного 
захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 
№ 11, з метою оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з можливими несприятливими умовами осінньо-зимового періоду 
2019/2020 років (великі опади у вигляді дощу або снігу, сильні морози, вітер, 
хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледь та інше), 

   ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 
 1. Створити обласний штаб щодо запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими несприятливими умовами 
осінньо-зимового періоду 2019/2020 років у Запорізькій області (далі – 
обласний штаб). 

 
2.  Призначити керівником обласного штабу заступника голови обласної 

державної адміністрації  відповідно до функціонального розподілу обов’язків. 
 
3. Затвердити склад обласного штабу (додається). 
 
4. Голів районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 

головам міст обласного значення: 
1) до 15.10.2019 створити районні штаби щодо запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими несприятливими 
умовами осінньо-зимового періоду 2019/2020 років; 

2) опрацювати схеми закріплення за підприємствами, організаціями, 
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установами та закладами ділянок тротуарів, вулиць та доріг у населених 
пунктах, з метою забезпечення їх своєчасного очищення від снігових заметів, 
льоду,  застосування сипучих матеріалів, прибирання бурульок з дахів будівель;  

3) уточнити перелік техніки, яка залучається для ліквідації наслідків 
несприятливих погодних умов (надзвичайних ситуацій), та укласти договори з 
суб’єктами господарювання щодо її залучення; 

4) при ускладненні погодних умов оперативно вживати заходів щодо 
перекриття або обмеження руху на автодорогах на відповідній території, про 
що інформувати обласний штаб;  

5) забезпечити фінансування заходів місцевих програм щодо створення 
матеріальних резервів; 

6) у разі необхідності забезпечити роботу пунктів обігріву та харчування, 
у тому числі  в місцях відстою великовантажної техніки; 

7) організувати діяльність служб соціального патрулювання на вулицях 
населених пунктів, запровадження патрульних рейдів працівників поліції, 
особливо у нічний час та у сільській місцевості, спрямованих на раннє 
виявлення осіб, які перебувають на вулиці та мають ризик отримання 
переохолодження; 

8) своєчасно інформувати обласний штаб про обстановку, що склалася 
внаслідок несприятливих погодних умов (надзвичайної ситуації). 

 
5. Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації в 

разі необхідності забезпечити підготовку розпорядчих документів щодо 
фінансування заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних 
ситуацій, за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету.  

 
6. Департамент промисловості та розвитку інфраструктури 

облдержадміністрації: 
1) брати участь щодо координації (обмеженні, забороні) руху 

транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування 
місцевого значення у передбачених законодавством випадках; 

2) спільно з Управлінням Укртрансбезпеки у Запорізькій області 
організувати інформування автоперевізників, які здійснюють перевезення 
пасажирів, адміністрацій автобусних станцій та інших учасників дорожнього 
руху щодо ускладнення погодних умов, ситуації на автодорогах і введення 
тимчасових обмежень руху транспортних засобів на окремих ділянках доріг і в 
населених пунктах; 

3)  забезпечити своєчасне доведення інформації до обласного штабу про 
обмеження (заборони) руху пасажирського транспорту на ділянках автошляхів 
та у населених пунктах області через погіршення погодних умов. 

 
7.  Рекомендувати  ДП  «Місцеві дороги Запорізької області»:  
1) забезпечити стале функціонування  та утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення в осінньо-зимовий період 
2019/2020 років; 
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2) забезпечити оперативне реагування на погіршення ситуації, пов’язаної 
з несприятливими погодними умовами осінньо-зимового періоду 2019/2020 
років, на найбільш складних ділянках автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення;  

3) спільно з Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій 
області та Управлінням патрульної поліції  в Запорізькій області вживати 
заходів для своєчасної заборони або обмеження руху автомобільними дорогами 
загального користування місцевого значення, а також відновлення безпечних 
умов для руху в установленому порядку при погіршенні погодних умов 
протягом осінньо-зимового періоду 2019/2020 років, про що  видавати 
відповідний розпорядчий документ та своєчасно доводити його до учасників 
дорожнього руху; 

4) забезпечити своєчасне інформування обласного штабу про обмеження 
(заборони) руху транспорту на  дорогах загального користування місцевого 
значення через погіршення погодних умов. 

   
8. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації: 
1) забезпечити координацію дій з підготовки комунальними 

підприємствами снігозбиральної техніки, запасів зимових видів паливно-
мастильних та інших матеріалів, вулично-дорожньої мережі населених пунктів 
області до роботи в зимових умовах; 

2) оперативно реагувати та вживати дієвих заходів у разі виникнення 
аварійних ситуацій на комунальних мережах, вулицях та дорогах; 

3) своєчасно інформувати обласний штаб про стан функціонування 
об’єктів життєзабезпечення населення у разі погіршення погодних умов або 
виникнення надзвичайної ситуації. 

 
9. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації: 
1) вжити заходів щодо забезпечення безперервної роботи лікувально-

профілактичних закладів та своєчасного інформування обласного штабу про 
випадки надання медичної допомоги постраждалим від наслідків 
несприятливих погодних умов; 

2) вжити заходів щодо своєчасного забезпечення пунктів обігріву 
необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення в 
лікувальних закладах області. 

 
10. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

спільно з Департаментом охорони  здоров’я  облдержадміністрації здійснювати 
моніторинг випадків переохолодження, загибелі людей в зимовий період, з 
метою вжиття заходів щодо їх мінімізації та своєчасно інформувати  
керівництво облдержадміністрації.  

 
11. Рекомендувати Головному управлінню Державної служби  України з 

надзвичайних ситуацій у Запорізькій області  забезпечити:  
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1) організацію технічного супроводу проведення засідань Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у 
режимі відеоконференції  в оперативно-координаційному центрі ГУ ДСНС 
України у Запорізькій області; 

2) проведення постійного моніторингу, збір, аналіз та оперативне і 
своєчасне надання обласному штабу  інформації про обстановку, що склалася 
внаслідок несприятливих погодних умов (надзвичайної ситуації), хід та 
результати проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації силами підрозділів ГУ ДСНС 
України у Запорізькій області; 

3) визначення складу і кількості сил та засобів підрозділів ГУ ДСНС 
України у Запорізькій області, необхідних для ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації;  

4) надання обласному штабу пропозицій щодо способів і методів 
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;  

5) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в межах компетенції;  

6) готовність важкої інженерної техніки та техніки підвищеної 
прохідності, пересувних електростанцій та переміщення їх в разі необхідності 
до найбільш складних ділянок автодоріг. 

 
12. Рекомендувати Службі автомобільних доріг в Запорізькій області 

спільно з  дочірнім підприємством «Запорізький облавтодор» АТ «ДАК 
«Автомобільні дороги України»: 

1) створити матеріальний резерв, підтримувати у необхідному обсязі 
запаси морозостійких паливо-мастильних матеріалів і сипучих протиожеледних 
засобів; 

2) забезпечити належне утримання автомобільних доріг загального 
користування, укласти договори на залучення техніки сторонніх організацій 
для використання її для снігоочищення та обробки автодоріг протиожеледними 
матеріалами під час зимового періоду; 

3) спільно з Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій 
області та Управлінням патрульної поліції  в Запорізькій області своєчасно 
вводити обмеження руху автомобільного транспорту для попередження 
виникнення заторів на ділянках доріг державного значення, про що  видавати 
відповідний розпорядчий документ та своєчасно доводити його до учасників 
дорожнього руху; 

4) своєчасно інформувати обласний штаб про обстановку, що склалася 
внаслідок несприятливих погодних умов (надзвичайної ситуації) та про 
прийняті рішення щодо обмеження руху на ділянках доріг державного 
значення. 

  
13. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в 

Запорізькій області та Управлінню патрульної поліції  в Запорізькій області 
забезпечити відповідно до повноважень: 
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1) безпеку дорожнього руху на вулично-дорожній мережі області в 
осінньо-зимових умовах; 

2) визначення спільно зі Службою автомобільних доріг у Запорізькій 
області місць для відстою великовантажної техніки на автошляхах державного 
та обласного значення в разі погіршення погодних умов осінньо-зимового 
періоду  та своєчасно вводити обмеження руху автомобільного транспорту для 
попередження виникнення заторів на ділянках доріг державного значення; 

3) інформування водіїв великовагового транспорту про введені 
обмеження по маршруту руху та забезпечити контроль за дотриманням водіями 
режимів обмеження або припинення руху; 

4) фіксування транспортних засобів великої вантажності, що всупереч 
попередженню про погіршення погодних умов, ускладнюють рух на основних 
автошляхах із з’ясуванням причин їх руху; 

5) необхідну кількість патрулів для регулювання руху.  
 
14. Рекомендувати Запорізькій філії ПАТ «Укртелеком»: 
1) забезпечити сталу роботу зв’язку та радіомовлення в осінньо-зимовий 

період; 
2) своєчасно інформувати обласний штаб про обстановку, що склалася 

внаслідок несприятливих погодних умов (надзвичайної ситуації). 
 
15. Рекомендувати Запорізькій дирекції Українського державного 

підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» забезпечити своєчасне 
інформування обласного штабу про стан доставки пенсій населенню області під 
час погіршення погодних умов (надзвичайної ситуації).  

 
16. Рекомендувати ПАТ «Запоріжжяобленерго»: 
1) створити матеріально-технічний резерв для проведення 

відновлювальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної 
ситуації; 

2) у найкоротші терміни забезпечувати проведення ремонтно-
відновлювальних робіт на пошкоджених у результаті негоди електричних 
мережах області;  

3) своєчасно інформувати обласний штаб про обстановку, що склалася 
внаслідок несприятливих погодних умов (надзвичайної ситуації). 

   
17. Рекомендувати структурному підрозділу «Запорізька дирекція 

залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровська залізниця              
АТ «Укрзалізниця» забезпечити: 

1) підтримання в стані постійної готовності сил і засобів, призначених 
для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

2) своєчасно інформувати обласний штаб про обстановку, що склалася. 
 
18. Рекомендувати Управлінню Укртрансбезпеки у Запорізькій області: 
1) організувати інформування автоперевізників, які здійснюють 
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перевезення пасажирів, адміністрацій автобусних станцій, інших учасників 
дорожнього руху щодо ускладнення погодних умов, ситуації на автодорогах і 
введення тимчасових обмежень руху транспортних засобів на окремих ділянках 
доріг і в населених пунктах; 

2) своєчасно інформувати обласний штаб про обстановку, що склалася. 
 
19. Виконавців, зазначених у цьому розпорядженні, надавати в межах 

повноважень інформацію до обласного штабу через Департамент з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації (електронні адреси: 
vczn.oda@ukr.net, depczn_zoda@ukr.net, тел. (061) 787-71-01,                                     
факс.  (061) 233-13-74, 233 43 24): 

1) у режимі повсякденного функціонування для формування цілодобової 
оперативної довідки керівництву облдержадміністрації з 06.30 до 07.30 - 
щодня; 

2) у режимах підвищеної готовності та надзвичайних ситуацій (в разі 
погіршення погодних умов або виникнення надзвичайної ситуації згідно                      
з класифікатором надзвичайних ситуацій ДК 019:2010) - негайно та доповідати 
у подальшому з 06.30 до 07.30, о 12.00, о 15.00 та о 18.00 - щодня до 
завершення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

 
20. Вищезазначеним виконавцям проінформувати Департамент з питань 

цивільного захисту населення Запорізької облдержадміністрації про виконання 
цього розпорядження до 15.03.2020. 

 
21.  Виконавців, зазначених у пунктах 6-18 цього розпорядження, 

опрацювати відомчі розпорядчі документи щодо протидії загрозам під час 
ускладнення погодних умов на території Запорізької області в осінньо-зимовий 
період 2019/2020 років, де визначити склад оперативних штабів (груп) та схеми 
(порядок) взаємодії відомчих органів управління та до 15.10.2019 надати їх 
копії до Департаменту з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації. 

  
22. Департамент з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації : 
1) з метою протидії загрозам під час ускладнення погодних умов 

здійснювати координацію діяльності обласного штабу; 
2) забезпечити у цілодобовому режимі підготовку вихідних даних для 

роботи обласного штабу;  
3) організувати збір, накопичення, обробку інформації, її аналіз та 

узагальнення стану справ з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов 
(надзвичайної ситуації); 

4) щодня інформувати керівництво облдержадміністрації  про стан 
виконання заходів з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов 
(надзвичайної ситуації); 

5) розробити зразки звітних документів про інформування  обласного 
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штабу  з проведення заходів щодо ліквідації наслідків негоди; 
6) надати узагальнену інформацію про стан виконання цього 

розпорядження голові обласної державної адміністрації до 05.04.2020. 
 
23. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови облдержадміністрації відповідно до функціонального 
розподілу обов’язків.  

 
 

 
Голова                                                                               Віталій ТУРИНОК                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


