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1. Загальна частина. 

 
1.1. Це Положення розроблено згідно з "Типовим положенням про 

функціональну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру", затвердженим 
наказом МНС України від 21грудня 1998 року № 387 (реєстраційний номер 
Мінюсту 92/ 3385 від 11 лютого 1999року) і визначає принципи створення 
Функціональної відомчої системи Ізмаїльського УВГ, яка є частиною 
підсистеми облводресурсів, системи Державного агентства водних ресурсів 
України, зазначеної єдиної державної системи (ЄДС), основні завдання, порядок 
їх виконання, взаємодію структурних підрозділів управління та їх діяльності 
при надзвичайних ситуаціях. 

 
1.2. Функціональна відомча система Ізмаїльського управління водного 

господарства  запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 
природного характеру (в подальшому ФВС Ізмаїльського УВГ) створюється на 
виконання постанови Кабінету Міністрів від 3 серпня 1998 року № 1198 "Про 
єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру" та наказів Держводгоспу України від 12 
жовтня 1999 року № 139 Про затвердження “Положення про функціональну 
підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації техногенного та природного характеру Державного комітету України по 
водному господарству (ЄДС)” і облводгоспу від 26 березня 2008 р. № 54-П « Про 
Положення, Регламент і склад Аналітично-диспетчерського центру облводгоспу». 

ФВС Ізмаїльського УВГ - складова частина функціональної відомчої 
системи облводресурсів, створюється на базі диспетчерської служби 
Ізмаїльського УВГ  і включає його структурні місцеві підрозділи (оперативно-
чергові служби особливо-важливих водогосподарських об`єктів з постійно-
діючим персоналом), які у межах своєї компетенції забезпечують стале 
функціонування водогосподарських комплексів та систем і своєчасно виконують 
заходи щодо запобіганню аваріям, катастрофам та надзвичайним ситуаціям, 
пов'язаних з пропуском повеней, паводків, виникненням надзвичайних ситуацій, 
можливих аварій на відомчих гідротехнічних спорудах та інших господарських 
об'єктах, що можуть призвести до затоплення або забруднення вод. 

 
1.3. Організаційна структура та порядок діяльності ФВС Ізмаїльського 

УВГ визначаються положенням про неї, яке затверджується наказом управління 
за погодженням  районних комісій ТЕБ та НС райдержадміністрацій. 

 
1.4.  Завдання ФВС Ізмаїльського  УВГ  являють собою: 
- підготовка дій персоналу управлінь, в межах своєї компетенції, щодо 

поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 
- створення, раціональне збереження і використання у підпорядкованих 

структурних підрозділах резервів запасів матеріальних ресурсів; 
- збір і аналіз інформації щодо надзвичайних ситуацій, своєчасне та 

достовірне оповіщення про можливу загрозу та виникнення надзвичайних  
 



 
 
 
ситуацій на водних об'єктах в межах дії обслуговування управління, 

фактичну обстановку і вжиті заходи; 
- проведення невідкладних робіт щодо ліквідації надзвичайних ситуацій на 

підвідомчих об'єктах державної власності; 
- мінімізація можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення; 
 
1.5. Сили і засоби ФВС Ізмаїльського УВГ - це сили і засоби оперативно-

чергових підрозділів, підпорядкованих ІУВГ, з їх оснащенням та спорядженням 
відповідними машинами і механізмами, а також інформаційні бази зазначених 
структурних підрозділів. 

 
1.6. Органом управління ФВС  Ізмаїльського УВГ є диспетчерська 

служба, яка є його уповноваженим структурним підрозділом, призначеним в 
межах своєї компетенції для безпосереднього керівництва діяльністю щодо 
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах. 

 
1.7. Функціональна відомча система Ізмаїльського УВГ складається з 

постійно діючої диспетчерської служби управління і має два рівні - місцевий та 
об'єктовий. 

 
1.8. У цьому Положенні зазначені нижче терміни вживаються у такому 

значенні: 
надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності 

людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним 
лихом або іншими чинниками, що призвело (може призвести) до загибелі людей 
або значних матеріальних втрат; 

реагування на надзвичайні ситуації - скоординовані дії структурних 
підрозділів функціональної відомчої системи управління щодо реалізації планів 
(аварійних планів), уточнених в умовах конкретного виду та рівня надзвичайної 
ситуації з метою надання невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози 
життю та здоров'ю людей; 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - підготовка та 
реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, 
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на 
регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів 
ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на 
основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів 
щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у 
надзвичайну ситуацію або пом'якшення її можливих наслідків. 

 
 
 
 

 
 



 
2. Органи управління функціональної відомчої системи  

Ізмаїльського УВГ 
 

2.1. Діяльність ФВС управління узгоджується на різних рівнях 
координуючими органами єдиної державної системи, до яких належать: 

- на місцевому рівні - відповідні районні комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - місцеві комісії); 

- на об'єктовому рівні - об'єктова комісія. 
 
2.2. Регіональні, місцеві та об'єктові комісії (залежно від рівня 

надзвичайної ситуації) забезпечують безпосереднє керівництво реагуванням на 
надзвичайну ситуацію або на загрозу її виникнення. 

 
2.3. ФВС  Ізмаїльського УВГ має постійні органи управління щодо 

розв'язання завдань у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям на водних 
об'єктах, захисту від їх наслідків, систему повсякденного управління, сили і 
засоби, системи інформаційного забезпечення. 

 
2.4. Постійними органами управління ФВС Ізмаїльського УВГ з 

надзвичайних ситуацій є: 
-   на місцевому рівні – диспетчерська служба управління; 

        -  на об'єктовому рівні – оперативно - чергові служби особливо важливих 
водогосподарських об'єктів з постійно діючим персоналом. 

 
2.5. До системи повсякденного управління ФВС  Ізмаїльського УВГ 

входять, оснащені необхідними засобами зв'язку для збирання, аналізу і передачі 
інформації: 

 - оперативно-чергові служби на експлуатаційних ділянках; 
 - оперативно - чергові служби на водних об'єктах. 
 

3. Сили і засоби Функціональної відомчої системи  
Ізмаїльського УВГ 

 
3.1. До сил і засобів ФВС ІУВГ входять відповідні сили і засоби 

експлуатаційних дільниць  управління, що являють собою аварійні бригади (які в 
них формуються) з їх оснащенням та спорядженням відповідними машинами і 
механізмами, а також інформаційні бази зазначених служб. 

 
3.2. Інформаційне забезпечення ФВС Ізмаїльського УВГ 

здійснюється: 
- оперативно – черговими службами експлуатаційних дільниць та потенційно 

небезпечних об'єктів із залученням засобів зв'язку і передачі даних. 
Порядок збирання інформації з питань захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій і обміну цією інформацією від оперативно-чергових 
служб  до диспетчерської служби управління,  Аналітично-диспетчерського 
центру облводресурсів  та БУВР р. Дунай. 



4. Режим діяльності ФВС Ізмаїльського УВГ 
 
4.1. Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що 

прогнозується або виникла, облводресурси  у підвідомчих управліннях може 
встановлювати один із таких режимів дій: 

- режим повсякденної діяльності - при нормальній гідрогеологічній і 
гідрометеорологічній обстановці; 

- режим підвищеної готовності - при істотному погіршенні 
гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки (з одержанням прогнозної 
інформації щодо можливості виникнення надзвичайної ситуації); 

- режим діяльності за надзвичайної ситуації - при реальній загрозі 
виникнення надзвичайних ситуацій і реагуванні на них; 

- режим діяльності у надзвичайному стані запроваджується в Україні або 
на окремих її територіях у порядку, визначеному Конституцією України та 
Законом України від    26 червня 1992 р. № 2501-ХІІ "Про надзвичайний стан". 

4.2. Основні заходи, що реалізуються ФВС управління: 
4.2.1. У режимі повсякденної діяльності: 
- ведення спостереження і здійснення контролю за станом водних об'єктів, 

обстановкою на підвідомчих потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до 
них території; 

- розроблення і виконання заходів щодо запобігання надзвичайним  
ситуаціям, зменшення можливих матеріальних втрат, забезпечення сталого 
функціонування підвідомчих об'єктів; 

- удосконалення процесу підготовки персоналу структурних підрозділів з 
питань надзвичайних ситуацій; 

- організація навчання персоналу аварійних формувань в межах своєї 
компетенції, методам і користуванню засобами захисту, правильним діям у цих 
ситуаціях; 
 - оцінка загрози виникнення надзвичайної ситуації та можливих її наслідків; 

4.2.2. У режимі підвищеної готовності : здійснення заходів, визначених для 
режиму повсякденної діяльності, і додатково: 

- формування оперативних груп для виявлення причин погіршення 
обстановки безпосередньо з районі можливого виникнення надзвичайної 
ситуації, підготовка пропозицій щодо її нормалізації; 

- посилення роботи, пов'язаної з веденням спостереження та здійсненням 
контролю за станом водних об'єктів, обстановкою на відомчих потенційно 
небезпечних об'єктах і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості 
виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів; 

- розроблення комплексних заходів щодо захисту і забезпечення стійкого 
функціонування об'єктів галузі; 

- приведення до стану підвищеної готовності наявних сил і засобів та 
залучення додаткових сил, уточнення планів їх дії і переміщення, у разі потреби, 
в район можливого виникнення надзвичайної ситуації; 

- проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації; 
- запровадження  відповідного режиму чергування відповідальних 

працівників (залежно від рівня надзвичайних ситуацій); 
        4.2.3. У режимі діяльності за надзвичайної ситуації: 

-   переміщення оперативних груп у район виникнення надзвичайної ситуації; 



- організація роботи, пов'язаної з розвитком надзвичайної ситуації, її 
локалізацією або ліквідацією із залученням відповідних сил і засобів; 

- визначення межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація; 
- організація робіт, спрямованих на забезпечення сталого функціонування 

підвідомчих об'єктів; 
- здійснення в межах можливості постійного контролю за станом водних 

об'єктів, обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглій до них території; 
- інформування вищих органів управління щодо рівня надзвичайної ситуації 

та вжитих заходів, пов'язаних з реагуванням на цю ситуацію; 
4.2.4. У режимі діяльності за надзвичайного стану - здійснення заходів, 

передбачених Законом України від 26 червня 1992 № 2501-XII "Про надзвичайний 
стан". 

 
5. Фінансування функціональної відомчої системи  

Ізмаїльського УВГ 
 

5.1. Діяльність ФВС управління забезпечується працівниками управління, які 
утримуються за рахунок державного бюджету. 

Для зазначеної мети можуть також використовуватись у встановленому 
порядку позабюджетні кошти згідно з чинним законодавством. 

 
5.2. Якщо для локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації на 

підпорядкованих державних об’єктах потрібні матеріальні та фінансові ресурси в 
обсягах, що перевищують їх власні можливості, то постійні органи управління 
ФВС управління  звертаються за допомогою: до регіональної комісії - у разі 
виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня з поданням належних 
документів і розрахунків, які підтверджують розмір та вид потрібної допомоги. 

 
6. Планування роботи функціональної відомчої системи  

Ізмаїльського  УВГ 
 

6.1. Планування роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування 
на прогнозовані варіанти їх можливого розвитку здійснюються на основі 
відстеження змін і відповідних документів, які регламентують порядок і методику 
цього планування. 

6.2. Основним завданням плану реагування на надзвичайну ситуацію або 
загрозу її виникнення є збереження життя та здоров'я людей, мінімізація 
матеріальних втрат. З цією метою вживаються дієві заходи щодо захисту 
населення від наслідків виникнення надзвичайних ситуацій, відновлення роботи 
відомчих об'єктів, інших невідкладних робіт. 

6.3. План реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на 
підпорядкованих управлінню об`єктах погоджується з відділами з питань ОМР  
та ПНС Ізмаїльської райдержадміністрації. 

 
6.4. 3 метою завчасного здійснення заходів щодо реагування на загрозу 

виникнення надзвичайної ситуації і максимально можливого зниження втрат 
провадиться планування дій у рамках ФВС відповідно до планів взаємодії  
місцевих органів виконавчої влади. 



 
 
Обсяг та зміст цих заходів визначаються з дотриманням вимоги необхідної 

достатності і максимально можливого використання наявних сил та засобів. 
6.5. Основну частину робіт, пов'язаних з реагуванням на надзвичайну 

ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують аварійні формування  з 
наданням їм потрібної допомоги з боку структурних підрозділів НС та ЦЗН. 
       6.6. Організаційно-методичне керівництво плануванням дій диспетчерської 
служби управління здійснює керівник диспетчерської служби –головний інженер 
управління  Кейбаш М.М. 

6.7. На диспетчерську службу управління покладається: 
- забезпечення стратегічного і оперативного планування ФВС та взаємодії з 

Аналітично-диспетчерським центром олбводгоспу; 
-  збирання, оброблення і доведення до виконавців водогосподарської 

інформації, необхідної для цілей планування і управління, включаючи 
інформацію про стан і потенційну небезпеку на водних об'єктах, потенційну 
загрозу, оцінку ризику (з урахуванням прогнозованих фактичних 
гідрометеорологічних обставин). 

 
7. Основні засади взаємодії функціональної відомчої 

системи  Ізмаїльського УВГ 
7.1. З метою запобігання надзвичайним ситуаціям, своєчасного і ефективного 

реагування організовується взаємодія постійних органів управління ФВС і 
підпорядкованих їй сил , а саме: 

- погоджується порядок спільних дій сил реагування на надзвичайну 
ситуацію з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання; 

- розв'язуються питання всебічного забезпечення спільних заходів, що 
здійснюватимуться органами управління з питань надзвичайних ситуацій та 
підпорядкованими їм силами, у тому числі взаємного надання допомоги 
транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами; 

- установлюється порядок приведення до готовності і організації управління 
спільними діями органів управління з питань надзвичайних ситуацій і сил у 
процесі виконання завдань. 

7.2. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку 
надзвичайної ситуації взаємодія організовується : 

- на місцевому рівні - між диспетчерською службою управління і 
відповідними районними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій та БУВР р. Дунай. 

7.3. Взаємодія у подоланні НС організовується через відділи НС Ізмаїльської  
райдержадміністрації та БУВР р.Дунай. 
 
 
Заступник начальника управління                                                        В.М.Тищенко 
 
 

Провідний інженер служби водних ресурсів                                       О.І.Глух 
 

 


