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МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
30.09.2013                           Ужгород                                  № 367 
 
 
 
Про підготовку до дій за призначенням 
служб цивільного захисту ( ЦЗ ) міста 
 
 
 З метою належної підготовки та якісного забезпечення виконання 
завдань в осінньо-зимовий період пов"язаних  з ліквідацією наслідків 
сильних злив  ( повінь, підтоплення територій ), снігопадів : 
 1. Відділу оборонної та мобілізаційної роботи ( Панасенко В.Г.): 
 -уточнити План дій органів управління та сил цивільного захисту при 
виникненні надзвичайних ситуацій (НС) техногенного і природного 
характеру; 
 -організувати взаємодію з Ужгородським військовим гарнізоном. 
 2. Керівникам служб ЦЗ міста : 
 2.1.Протипаводковій службі (Івегеш В.В.- начальник Ужгородського 
міжрайонного управління водного господарства): 
 -забезпечити своєчасну підготовку інформації про гідрометеорологічні 
умови; 
 -уточнити найбільш слабкі ділянки на руслі р.Уж та провести 
прогнозування можливих негативних наслідків; 
 -у разі необхідності бути готовими для вжиття термінових заходів щодо 
протипаводкового захисту міста. 
 2.2.Службі оповіщення та зв"язку (Глушко Є.Є.- начальник центру 
телекомунікаційних послуг Закарпатської філії ПАТ "Укртелеком"): 
 -розробити План оповіщення і зв"язку; 
 -забезпечити постійну організаційну та технічну готовність апаратури і  
технічних засобів оповіщення та зв"язку ЦЗ до виконання завдань в умовах 
загрози або виникнення НС; 
 -при   ліквідації наслідків НС  забезпечити  органи управління 
необхідними  видами зв"язку. 



 2.3.Автотранспортній службі (Пугачов В.О. – начальник відділу 
транспорту, державних закупівель та зв"язку): 
 -розробити План ( розрахунки ) транспортного забезпечення перевезень 
населення, грузів, формувань служб ЦЗ. 
 2.4.Службі  торгівлі і харчування ( Махобей В.О. – головний спеціаліст 
відділу торгівлі та справ споживачів управління економіки та 
підприємництва ): 
 -провести уточнення всіх організаційно-плануючих документів; 
 -провести розподіл,  закріплення підприємств ресторанного 
господарства за формуваннями ЦЗ та укласти угоди для харчування 
особового складу, який бере участь у ліквідації НС, для забезпечення 
харчування населення, постраждалого і  евакуйованого. 
 2.5.Службі санітарної обробки (Шуберт С.Т.- начальник 
Ужгородського міськрайонного управління ГУ Держсанепідемслужби у 
Закарпатській області): 
 -уточнити План дій органів управління служби санітарної обробки; 
 -привести до нормативного запасу реагентів знезаражуючих засобів і  
реактивів для очищення і знезараження питної води; 
 -бути готовими для проведення посиленого відомчого лаболаторного 
контролю та державного санітарного нагляду за якістю питної води. 
 2.6.Комунально-технічній службі ( Зелінський І.І.- заступник директора 
департаменту міського господарства, начальник житлово-комунального 
господарства) : 
 -розробити Оперативний план спільних дій, спрямованих на 
локалізацію аварій у системах водопостачання і водовідведення та ліквідації 
їх наслідків; 
 -провести розрахунки сил і засобів для проведення невідкладних робіт 
по зменшуванню наслідків виникнення НС; 
 -відповідно до Програми створення та накопичення міського резерву 
матеріально-технічних засобів провести відповідні накопичення.  
 2.7.Службі охорони громадського порядку ( Григор"єв В.М. - заступник 
начальника МВ УМВС України в Закарпатській області ): 
 -провести розрахунки сил і засобів для забезпечення охорони 
громадського порядку. 
 2.8.Службі енергопостачання (Герзанич В.М. -начальник 
Ужгородського МРЕМ): 
 -провести розрахунки аварійних сил і засобів для забезпечення 
безперебійного енергопостачання в першу чергу об"єктів життєзабезпечення 
населення; 
 -уточнити розрахунки по наявності пересувних електростанцій по 
місту; 
 -передбачити створення запасів матеріальних засобів для аварійно-
відновлювальних робіт. 



 2.9.Провести тактично-спеціальні навчання на тему " Дії керівного 
складу і невоєнізованих формувань ЦЗ при проведенні рятувальних та інших 
невідкладних робіт у ході ліквідації наслідків сильних злив" . 
 3. Ужгородському міськрайвідділу  управління ДСНС у Закарпатській 
області (Турлаков Є.Є.)  забезпечити готовність до дій за призначенням 
інженерної і автомобільної техніки, засобів евакуації людей, мобільного 
насосного обладнання, автономних джерел живлення. 
 4. Відділу охорони здоров"я (Брецко М.Ю.), відкорегувати План 
медико-санітарного забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях 
природного та техногенного характеру або загрози їх виникнення. 
 5. Евакуаційній комісії  (Беляков Ю.В. – голова евакуаційної комісії ) 
уточнити План евакуації. 
 6. Подати у відділ оборонної та мобілізаційної роботи інформацію про 
результати виконаних заходів до  27.10.2013 року. 
 7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова             В.Погорелов 


