Знам`янська міська рада Кіровоградської області
Виконавчий комітет
Рішення
від

2016 р.

№

ПРОЕКТ

м. Знам`янка
Про організацію заходів по забезпеченню
робіт по ліквідації негативних наслідків
природних явищ зимового періоду
З метою оперативного реагування та скоординованого виконання робіт по
забезпеченню належних умов життєдіяльності населення
і функціонування
інфраструктури міста у випадку виникнення негативних природних явищ зимового
періоду (снігопади, заметілі, налипання мокрого снігу, ожеледиця, сильний вітер, зливи
тощо), керуючись ст.36 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Оперативний план очищення території міста від снігу та ліквідації
інших негативних наслідків метеорологічних явищ (далі – План)
2. План вводиться в дію при отриманні штормового повідомлення про можливі сильні
опади у вигляді снігу, ожеледицю, сильні морози, намерзання в наслідок дощу в зимовий
період.
3. Створити міський оперативний штаб для координації роботи по забезпеченню
життєдіяльності населення і функціонування об’єктів інфраструктури міста в зимовий
період (далі – Оперативний штаб).
4.
Затвердити штатний склад Оперативного штабу (Додається).
5.
Затвердити Положення про оперативний штаб для координації роботи по
забезпеченню життєдіяльності населення і функціонування об’єктів інфраструктури міста
в зимовий період (Додається).
6.
Фінансування витрат на проведення робіт по ліквідації наслідків негоди
здійснювати з міського бюджету, передбачених на благоустрій, відповідно до заключених
угод (для підприємств не комунальної форми власності).
7.
КП «Комбінат комунальних послуг» (Коротченко М.М.):
- до 1 листопада 2016 року заключити угоди з підприємствами міста (які мають
відповідну інженерну техніку) на залучення додаткової техніки для очищення вулиць від
снігу при значних снігових опадах (з урахуванням обсягів і схеми очищення вулиць,
визначених Планом).
- спільно з сектором з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та
благоустрою УМА та ЖКГ (Балан С.М.) відпрацювати порядок (черговість) очищення
вулиць від снігу.
8. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради
від 28 листопада 2007 р. № 436 «Про створення міського штабу з організації робіт по
ліквідації негативних наслідків стихійних явищ природного характеру».
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Гребенюка С.А.
Міський голова

С.Філіпенко

Затверджено
рішенням виконавчого комітету
Знам`янської міської ради
від
2016 р. №
ШТАТНИЙ С К Л А Д
міського оперативного штабу для координації роботи по забезпеченню
життєдіяльності населення і функціонування об’єктів інфраструктури
міста в зимовий період
Посада в штабі
Начальник штабу
Заступник начальника
штабу
Секретаріат штабу

Члени штабу

Посада за основним місцем роботи
Міський голова
Заступник міського голови
Головний спеціаліст управління містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства;
спеціаліст управління містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства
Начальник управління містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства міської ради
Завідуючий сектором з питань надзвичайних ситуацій,
охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ
Начальник Знам`янського відділу поліції ГУНП в
Кіровоградській області
Начальник Знам`янського міськрайонного відділу
УДСНС України у Кіровоградській області
Керівник КП «Комбінат комунальних послуг»
Начальник центру механізації колійних робіт
виробничого підрозділу «Знам’янська дирекція
залізничних перевезень» регіональної філії «Одеська
залізниця»
Начальник дистанції сигналізації та зв’язку виробничого
підрозділу «Знам’янська дирекція залізничних
перевезень» регіональної філії «Одеська залізниця»
Начальник дистанції лісозахисних насаджень
виробничого підрозділу «Знам’янська дирекція
залізничних перевезень» регіональної філії «Одеська
залізниця»
Начальник будівельно-монтажного поїзда №704
виробничого підрозділу «Знам’янська дирекція
залізничних перевезень» регіональної філії «Одеська
залізниця»
Начальник будівельно-монтажного експлуатаційного
управління виробничого підрозділу «Знам’янська
дирекція залізничних перевезень» регіональної філії
«Одеська залізниця»
Начальник дирекції колії виробничого підрозділу
«Знам’янська дирекція залізничних перевезень»
регіональної філії «Одеська залізниця»
Начальник Колійної машинної станції №63 виробничого

підрозділу «Знам’янська дирекція залізничних
перевезень» регіональної філії «Одеська залізниця»
Начальник дистанції енергопостачання виробничого
підрозділу «Знам’янська дирекція залізничних
перевезень» регіональної філії «Одеська залізниця»
Генеральний директор ТОВ «Геоїд»
Начальник Знам`янського району електричних мереж
ПАТ „Кіровоградобленерго”
Начальник Знам`янського виробничого комунального
господарства ОКВП «Дніпро-Кіровоград»
Начальник Знам`янського управління по експлуатації
газового господарства ВАТ «Кіровоградгаз»
Начальник метеорологічної станції Знам’янка

Секретар виконкому

І.Ратушна

Затверджено
рішенням виконавчого комітету
Знам`янської міської ради
від
2016 р. №
ПОЛОЖЕННЯ
про міський оперативний штаб для координації роботи по забезпеченню
життєдіяльності населення і функціонування об’єктів інфраструктури
міста в зимовий період
1. Це Положення визначає засади функціонування міського оперативного штабу для
координації роботи по забезпеченню життєдіяльності населення і функціонування
об’єктів інфраструктури міста в зимовий період (Далі- Оперативний штаб).
2. Оперативний штаб координує виконання робіт у місті по ліквідації наслідків
негативних природних явищ, пов’язаних з атмосферними опадами зимового періоду
(снігопади, сильні морози, ожеледиця, ожеледь, налипання снігу).
3. Оперативний штаб розпочинає свою роботу із введенням у місті Оперативного плану
очищення території міста від снігу та ліквідації інших негативних наслідків
метеорологічних явищ (далі – План).
4. Оперативний штаб у своїй роботі керується законами України, розпорядчими
документами Кабінету Міністрів України, рішеннями державної і обласної комісій з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розпорядженнями і
дорученнями голови облдержадміністрації, рішеннями виконавчого комітету міської ради
та цим Положенням.
5. До роботи в Оперативному штабі, залежно від характеру і наслідків
метеорологічних явищ, залучаються керівники структурних підрозділів міськвиконкому,
відділу поліції, пожежно-рятувальної частини, комунальних підприємств та інших
підприємств (організацій, установ) міста (за їхньою згодою), участь у виконанні робіт
яких необхідна.
6. Штатний склад Оперативного штабу затверджується рішенням виконавчого
комітету міської ради.
7. Персональний склад Оперативного штабу визначає його начальник залежно від
обстановки, що склалася. За рішенням начальника Оперативного штабу до його складу
додатково можуть бути включені інші фахівці і посадові особи підприємств, організацій,
установ, приватні особи, технічні можливості яких необхідні для успішної реалізації задач
Оперативного штабу.
8. Начальник штабу забезпечує діяльність Оперативного штабу та встановлює режим
його роботи .
9. Основним завданням Оперативного штабу є безпосередня
організація і
координація робіт по ліквідації на території міста негативних наслідків снігопадів,
сильних морозів, ожеледиці, ожеледі, налипання снігу тощо.
10. Оперативний штаб відповідно до покладених на нього завдань:
 визначає характер і зону негативного впливу стихії, її наслідки і перелік
об`єктів, які постраждали;
 збирає і вивчає дані про обстановку, аналізує та узагальнює їх;
 визначає перелік першочергових робіт, приймає рішення щодо порядку їх
виконання;
 визначає потребу та розподіляє по ділянкам необхідні сили і технічні засоби та
вводить їх у дію;
 визначає кількість і склад аварійних бригад (формувань), необхідних для
виконання робіт, порядок і терміни їх залучення;
 організовує взаємодію з підприємствами міста, які беруть участь у виконанні
робіт, та тими, які за своїми технічними можливостями можуть бути додатково
залучені до них;



здійснює керівництво виконанням робіт та управління силами і засобами,
залученими до них;
 веде облік робіт, що були виконані.
11. Рішення Оперативного штабу оформляються протоколом. Рішення Оперативного
штабу приймаються більшістю голосів присутніх його членів у відповідності з
положеннями Правил благоустрою міста Знам’янка, смт. Знам’янка Друга та селища
Водяне (затверджені рішенням міської ради від 21.12.12 №791) і є обов’язковими для
виконання суб’єктами господарювання всіх форм власності та громадянами міста.
Секретар виконкому

І.Ратушна

Затверджено
рішенням виконавчого комітету
Знам`янської міської ради
від 2016 р. №
ОПЕРАТИВНИЙ ПЛАН
очищення території міста від снігу та ліквідації інших негативних наслідків
метеорологічних явищ
№
з/п
1.

2.
3.

4

5

6

7

Зміст заходів

Виконавець заходів

Кількість
техніки

При отриманні штормового повідомлення про негоду
Забезпечити розгортання та організацію Заступник міського
роботи міського Оперативного штабу для голови,
координації роботи по забезпеченню
УМА та ЖКГ
життєдіяльності населення і функціонування
об’єктів інфраструктури міста в зимовий
період (далі – Оперативний штаб)
Організувати
проведення
установчого УМА та ЖКГ
засідання Оперативного штабу.
Привести
в
готовність
наявну КП «Комбінат
снігоприбиральну техніку
комунальних
послуг»
Уточнити раніше заключені угоди щодо КП «Комбінат
наявності і порядку залучення техніки у комунальних
випадку необхідності.
послуг»
Уточнити перелік і стан інженерної техніки Сектор з питань НС,
суб’єктів господарювання міста, які можуть ОП, Е та Б
бути залучені до очищення вулиць від снігу УМА та ЖКГ
при значних снігових опадах.
Забезпечити оповіщення населення про Сектор з питань НС,
можливу негоду шляхом розміщення тексту ОП, Е та Б
штормового
попередження
на
сайті УМА та ЖКГ
міськвиконкому
Уточнити (за необхідності відкоригувати)
УМА та ЖКГ
Схему очищення вулиць міста від снігу та їх
закріплення за підприємствами міста
При значних снігових опадах
І етап

Очищення від снігу головних вулиць міста
(маршрути руху громадського транспорту):
8.1 Вул. Партизанська
8

Вул. Коцюбинського
Вул. Дмитрівська
8.2 Вул. В.Голого
Вул. Грушевського, вул. Гагаріна

Центр механізації
колійних робіт,
Дистанція
сигналізації та
зв’язку
УЕГГ
ВКГ ОКВП
ПП «Геоїд»,
ЦТП №3
КП «Комбінат
комунальних послуг»

1 од. (Т-150)
1 од.(МТЗ)
1 од.(МТЗ)
1 од.(МТЗ)
1 од.(екск-р)
1 од.(МТЗ)
3 од.( КамАЗ,
МАЗ, Т-156)

8.3 Вул. В.Чорновола (до вул.Фрунзе), Соборна КП «Комбінат
1 од.(МТЗ)
(від вул. Чорновола до вул.Леніна)
комунальних послуг»
Вул. Я.Мудрого (від вул.Соборна до вул..Теліги)

Дистанція
лісозахисних
насаджень
8.4 Вул. Осадчого, Теліги (від вул.Антонова до вул. БМП-704,

1 од. (Т-150)
1 од.(ЮМЗ)

Мудрого)

Вул. Героїв Чорнобиля
Вул. Чумацький Шлях
8.5 Вул.Калинова, Привокзальна Площа
Вул. Привокзальна
8.6 Вул..Скирди (до кладовища)1049,

БМЕУ-3,
Дистанція колії

1 од.(екск.)
1 од.(Т-150)

КМС-63

2 од. (бульдозер,
навантажувач)

Дистанція
енергопостачання
РЕМ

1 од.(МТЗ)

ІІ етап
9. Очищення від снігу інших вулиць міста :
9.1 Вулиці: Станційна, Героїв Крут
Центр механізації
колійних робіт,
Шевченка680, Мусоргського929, Глінки546

Винниченка,
Лінніка

Матросова,

Дистанція
сигналізації та
зв’язку

Декабристів, ВКГ ОКВП «ДніпроКіровоград»

Горбунова, Малицького, Кримська
Виговського, Глібка, Павлова, Трудова,
Братів Лисенків, Деповська,
просп..Шкільний
9.2 Вулиці: Чорновола (від вул.Голого до
вул.Переможців), Я.Мудрого (від вул.Теліги)
Дружби, Сухомлинського, Леваневського

1 од.(МТЗ)

1 од. (Т-150)
1 од.(МТЗ)

1 од.(МТЗ)

ЦТП №3

1 од.(МТЗ)

ТОВ «Геоїд»

1 од.(екск)

Дистанція
лісозахисних
насаджень

1 од. (Т-150)

Дачна, Вокзальна, Дніпровська, Філоненка, 1 КП «Комбінат
1 од.(МТЗ)
Підлісна, 2 Підлісна, Ломоносова, Польова, комунальних послуг»
Жуковського, Макаренка
9.3 Вулиці: О.Теліги, Весняна, Сонячна, Осіння, БМП-704,
1 од.(ЮМЗ)
Березова, Б.Хмельницького
Назарова,
Старицького

Антонова,

Селянська, БМЕУ-3,

Абрикосова, Комарова, Свободи, 8 Березня, Дистанція колії
Шмідта
9.4 Вулиці: Олександрійська,
Київська
Енергетиків,
Виноградна, Каштанова
Г.Артемовського,
Трояндова

Тіниста,

1 од.(екск.)
1 од.(Т-150)

Маяковського, КМС-63
Волошкова,

2 од. (бульдозер,
навантажувач)

Сагайдачного, Дистанція
енергопостачання

1 од.(МТЗ)

9.5 Вулиці: Січових Стрільців,
Залізняка, Шкоди, Чехова

9.6

9.7

10
10.1

10.2

10.3

10.4
10.5
10.6
11

Деревянка, УЕГГ

Ціалковського,
Сікорського,
Гладуна,
Новоселів, Північна
Вулиці: Переможців, Єсєніна, Чорновола (від
вул.Переможців),
Козацька,
Чайковського, Врожайна, Незалежності,
Прохорова, 9 Грудня, Проліскова
Вулиці: Стуса, Береста, Чкалова, Осипенка,
Харківська,
Галочкіна,
Кульчицького,
Черняховського, Миру, Крушельницької,
Українська, Л.Українки, Тополина, 1 Робоча,
2 Робоча, 3 Робоча, 4 Робоча, 5 Робоча, 6
Робоча, 7 Робоча, 8 Робоча, Перемоги,
Пушкіна, Гоголя, Островського, Зоряна,
Південна, Челюскіна, Набережна, Яблунева,
Кленова
ІІІ етап
Очищення від снігу провулків міста :
Провулки:
Глінки,
Гвардійський,
Локомотивний, Павлова, Станційний

РЕМ

1 од.(МТЗ)

Колос

2 од.

КП «Комбінат
комунальних
послуг»

3 од (МАЗ,
КамАЗ, Т-156)

Дистанція
сигналізації та
зв’язку
Провулки: Толстого, Тупий, Лермонтова, ТОВ «Геоїд»
Жасміновий,
Кутузова,
Суворова,
Добролюбова, Некрасова, Чернишевського
Провулки:
Садовий,
Будівельників, Дистанція
Жуковського, Островського, Польовий
лісозахисних
насаджень
Провулки: Чумацький шлях, Транспортний, БМЕУ-3,
Абрикосовий, Шкільний
Провулки: О.Гірника, Л.Мацієвича, 1 КМС-63
Поперечний, 2 Поперечний, Спортивний
Провулки: Миру, Заводський, Гоголя, Дистанція колії
Теліги
Вивезення снігу з Привокзальної площі та КП «Комбінат
площі Героїв Майдану
комунальних
послуг»
ІНШІ ЗАХОДИ

протиожеледною
сумішшю
12 Посипка
дорожнього покриття у випадку ожеледиці
13 Оформлення Актів виконаних робіт та
здійснення розрахунків з виконавцями робіт
14 Здійснення моніторингу ходу виконання
робіт, оперативне управління технікою,
залученою до очищення вулиць від снігу
та
надання
оперативної
15 Підготовка
інформації про хід виконання робіт, кількість
залученої техніки, очищених вулиць тощо.
16 Доведення рішень Оперативного штабу до
виконавців, контроль їх виконання

1 од.(МТЗ)

КП «Комбінат
комунальних послуг»
УМА та ЖКГ
Заступник міського
голови
Секретаріат штабу
Секретаріат штабу

1 од.(МТЗ)
1 од.(екск)
1 од. (Т-150)

1 од.(екск.)
1 од.
(навантажувач)
1 од.(Т-150)
3 од. (Т-156,
КамАЗ с/с, МТЗ
з причепом)

