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Вих. № 2081
від 11. 11 2016 р.
Про забезпечення
життєдіяльності населення
пов’язане з погіршенням
погодних умов

КЕРІВНИКАМ
МІСЬКИХ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ
ОРГАНІЗАЦІЙ УСТАНОВ

За інформацією Українського гідрометцентру, 13 листопада 2016 року на
території Київської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Вінницької,
Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької областей
очікується ускладнення погодних умов, пов’язане* з снігопадами та
хуртовинами, сніговими заметами, утворенням снігового покрову висотою
15-25 см, налипанням мокрого снігу, ожеледицею на дорогах.
У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях очікується дощ з
переходом у мокрий сніг, місцями сильні опади, подекуди налипання мокрого
снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. У південних, східних та
Дніпропетровській областях сильні дощі.
Посилення швидкості вітру в Україні до 15-20 м/с, на півдні та заході
місцями 25 м/с,
З метою забезпечення оперативного реагування на можливі надзвичайні
ситуації, пов’язані з ускладненням руху транспорту, порушенням зв’язку і
енергозабезпечення населених пунктів,
ДОРУЧАЮ:
1. Виконавчому комітету міської ради, відділу житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури, керівникам спеціалізованих
служб цивільного захисту, керівникам підприємств організацій та установ що
розташовані у м.Бережани вжити заходів щодо забезпечення стабільної роботи
транспортної інфраструктури, систем енерго-, газо-, тепло-, водопостачання, в
першу чергу установ та об’єктів соціальної сфери, медичних закладів, а також
інших систем житлово-комунального господарства.
На період ускладнення погодних умов організувати цілодобове
чергування диспетчерських служб для організації реагування на можливі
надзвичайні ситуації.
Провести інструктажі про заходи безпеки при виконанні завдань за
призначенням у складних погодних умовах.

2. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з
правоохоронними органами та мобілізаційної роботи з погіршенням погодних
умов:
1) спільно із відповідними міськими службами цивільного захисту
посилити моніторинг обстановки в зоні відповідальності та забезпечити
готовність до застосування наявних сил та засобів, у тому числі автомобілів
підвищеної прохідності, пересувних електростанцій, наявність запасу пальномастильних матеріалів для реагування на надзвичайні ситуації;
2) організувати взаємодію з відділом нацполіції України та філією
«Бережанським райавтодор» щодо спільних дій у разі введення обмеження
в’їзду-виїзду великогабаритного транспорту до населених пунктів та
спрямування транспортних засобів до місць тимчасової стоянки;
3) організувати через ЗМІ інформування населення про заходи безпеки та
порядок дій під час ускладнення погодних умов;
3. Бережанській центральній комунальній лікарні розгорнути та
підготувати до роботи стаціонарні пункти обігріву та надання першої медичної
допомоги населенню що потрапило у транспортні затори в зв’язку із
ускладненням погодних умов.
4.Районному відділу ДСНС України бути готовими розгорнути
пересувний пункт обігріву людей в місцях затрудненого проїзду та скупчення
техніки і людей, забезпечити їх функціонування в період ускладнення погодних
умов.
5. Командиру військової частини А-1461 у разі необхідності передбачити
надання допомоги із залучення автомобілів підвищеної прохідності, що можуть
використовуватися як тягачі із засобами буксування, у місцях прогнозованого
утворення транспортних заторів на дорогах м.Бережани.

Міський голова

В.Я. Музичка

