
Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій
від 02 березня 2023 року
протокол № 1

ПЛАН 
заходів щодо підготовки до безпечного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 

2023 року на території Менської міської територіальної громади

№ 
з/п

Перелік заходів Відповідальні 
за виконання

Термін 
виконання

1. Уточнити зони можливого затоплення паводками 
та водами повені, а також перелік будівель, 
об’єктів та споруд, які потрапляють до цих зон.

Сектор оборонної роботи, цивільного 
захисту населення та роботи з 
правоохоронними органами Менської 
міської ради, старости Куковицького, 
Лісківського, Макошинського,
Ушнянського старостинських округів

до 17 березня 
2023 року

2. Уточнити розрахунок сил і засобів, які 
планується залучити на період проходження 
льодоходу, весняного паводку та повені.

Сектор оборонної роботи, цивільного 
захисту населення та роботи з 
правоохоронними органами Менської 
міської ради, Коркжівський районний 
відділу ГУ ДСНС України в Чернігівській 
області, старости Куковицького,
Лісківського, Макошинського,
Ушнянського старостинських округів

до 17 березня 
2023 року

3. Уточнити порядок доведення інформації до 
населення, керівників усіх рівнів про можливу 
загрозу паводка і повені та їх орієнтовні 
масштаби.

Сектор оборонної роботи, цивільного 
захисту населення та роботи з 
правоохоронними органами Менської 
міської ради, сектор комунікації Менської

до 17 березня 
2023 року
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і*

міської ради, старости Куковицького,
Лісківського, Макошинського,,
Ушнянського старостинських округів

4. Провести обстеження наявних плавзасобів, 
забезпечити їх готовність для залучення до дій в 
умовах паводка та пропуску повені.
Забезпечити плавзасоби, задіяні на перевезенні 
через р. Десна людей та працівників соціальних 
служб, рятувальними жилетами.

Корюківський районний відділу ГУ ДСНС 
України в Чернігівській області, старости 
Куковицького, Лісківського,
Макошинського, Ушнянського
старостинських округів.

до 21 
березня 

2023 року

5. Провести обстеження об’єктів водопровідно- 
каналізаційного господарства, які знаходяться в 
зоні впливу шкідливої дії повені та паводків і 
вжити заходів до безаварійної їх експлуатації

ТОВ «Менський комунальник», КП 
«Менакомунпослуга» Менської міської 
ради

До 21 
березня 

2023 року

6. Перевірити стан гідротехнічних споруд, ставків, 
меліоративних систем та об'єктів, які знаходяться 
в зоні впливу шкідливої дії весняної повені та 
паводків, вжити заходів для забезпечення їх 
готовності до паводка, пропуску льодоходу і 
повені.

Сосницька експлуатаційна дільниця 
деснянського басейного управління 
водних ресурсів, власники та користувачі 
гідротехнічних споруд, Корюківський 
районний відділу ГУ ДСНС України в 
Чернігівській області

До 21 
березня 

2023 року

7. Підготувати до проведення запобіжних заходів та 
ліквідації наслідків паводку інженерну та 
автомобільну техніку, мобільне насосне 
обладнання, автономні джерела живлення та 
освітлювання.

Корюківський районний відділу ГУ ДСНС 
України в Чернігівській області

До 21 
березня 

2023 року

8. Визначити сили і засоби для локалізації і гасіння 
можливих пожеж у населених пунктах, що 
відрізаються повеневими паводками.
Забезпечити відкачування води із підвальних 
приміщень будівель, що знаходяться в зонах

Корюківський районний відділу ГУ ДСНС 
України в Чернігівській області, ДПРЧ 10 
(м.Мена) 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 
Чернігівській області, КУ «Місцева 
пожежна охорона» Менської міської ради

До 21 
березня 

2023 року
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шкідливої дії весняної повені та дощових 
паводків.

9. Спланувати і здійснити комплекс
протиепізоотичних заходів.
Забезпечити посилений контроль за санітарно- 
епідеміологічною обстановкою при підтопленні 
населених пунктів і територій та після спаду 
води.

Корюківське районне управління
Головного управління
Держпродспоживслужби у Чернігівській 
області

На період 
проходження 

весняної 
повені

10. Провести профілактичні заходи щодо 
недопущення спалахів інфекційних захворювань 
тварин у населених пунктах, що розташовані в 
зонах дії весняної повені.

Корюківське районне управління
Головного управління 
Держпродспоживслужби у Чернігівській 
області

До початку 
повені

11. Забезпечити проведення попереджувальних 
заходів щодо запобігання нещасним випадкам 
серед рибалок у період проходження льодоходу 
та повені на річках і водоймах Менської 
територіальної громади.

Корюківський районний відділу ГУ ДСНС 
України в Чернігівській області, старости 
старостинських округів

На період 
проходження 

весняної 
повені

12. Визначити потребу у забезпеченні завезення 
скрапленого газу в населені пункти, що 
підпадають впливу весняної повені

Старости Лісківського, Макошинського, 
Куковицького, Ушнянського
старостинських округів Менської міської 
ради.

Дозі 
березня 

2023 року

13. Ліквідувати стихійні сміттєзвалища, які 
знаходяться в зонах впливу весняної повені.

Старости Куковицького, Лісківського, 
Макошинського, Ушнянського
старостинських округів, КП
«Менакомунпослуга» Менської міської 
ради

До початку 
весняної 
повені

14. Поновити інформативні паспорти населених 
пунктів та об’єктів нагляду у зоні можливого

Старости Куковицького,. Лісківського,
Макошинського, Ушнянського

ДоЗІ 
березня 2023
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підтоплення. старостинських округів року
15. Провести моніторингове обстеження громадських 

КОЛОДЯЗІВ. і. *
Корюківське районне управління
Головного управління
Держпродспоживслужби у Чернігівській 
області

ДоЗІ 
березня 2023 

року

16. Забезпечити висвітлення інформації щодо 
розвиту весняної повені та заходів, що 
вживаються для захисту населення і територій від 
шкідливої дії весняної повені.

Сектор оборонної роботи, цивільного 
захисту населення та роботи з 
правоохоронними органами Менської 
міської ради, сектор комунікацій Менської 
міської ради, Корюківський районний 
відділ ГУ ДСНС України в Чернігівській 
області, старости Куковицького,
Лісківського, Макошинського,
Ушнянського старостинських округів

На період 
проходження 

повені


