ПРОТОКОЛ № 9
Ч Е РГ О В О ГО ЗА СІДА Н Н Я М ІС Ц ЕВ О Ї КОМ ІСІЇ
З П И ТА Н Ь ТЕХ Н О Г Е Н Н О -Е К О Л О Г ІЧ Н О Ї БЕЗП ЕКИ
ТА Н А Д ЗВ И Ч А Й Н И Х СИТУ А Ц ІЙ
від 16.04.2021 року
Головував: Голова РД А В. Пасько
Присутні: Члени комісії (за окремим списком)
Слухали: 1. Про заходи щодо забезпечення протидії пожежам лісів,
торфовищ і сільгоспугідь у літній період 2021 року (А.Мочерняк).
На виконання доручення П рем ’єр - міністра України Д. Ш мигаля від
17.03.2021 року
№ 110751 1-21, щодо забезпечення виконань завдань,
визначених протоколом засідання Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.03.2021 № 10, засідання
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 13.04.2021 № 10 та з метою запобігання масовим пожежам лісів,
торфовищ і сільгоспугідь у літній період 2021 року комісія вирішила:
1.
Н ачальникам районних відділів УМ ВС України в області (Р.Цідило) та
УДСНС в Івано-Франківській області (А.М очерняк), керівникам лісових
господарств, органам місцевого самоврядування запровадити комплекс заходів
із попередження та гасіння пожеж у лісових масивах, на торфовищах,
сільгоспугіддях, територіях та о б ’єктах нриродно-заповедного фонду та інших
відкритих ділянках місцевості, що перебувають у сфері їх управління, зокрема:
1.1.
Забезпечити
створення
та оновлення
у лісових
масивах
мінералізованих смуг, протипож ежних розривів, пожежних водоймищ і доріг
ротипожежного призначення, проведення ремонту спостережних веж,
очищення лісових масивів від захаращень, насамперед прилеглих до населених
пунктів, торфовищ та просік, де проходять повітряні лінії електропередач
нафто-, газо-, продуктопроводів.
1.2.
Встановити
цілодобовий
моніторинг
пожеж
у природних
екосистемах, зокрема з використанням систем дистанційного спостереження,
безпілотних літальних апаратів, повітряних суден та забезпечити оперативне
реагування на початкових етапах виникнення пожеж і загорань.
1.3. Організувати оперативне інформування районного відділу У ДСНС
України в області (А.М очерняк) про пожежі і загорання у природних
екосистемах та, у разі необхідності, своєчасне залучення лісокористувачів,
служб цивільного захисту, власників земельних ділянок, волонтерів та
місцевого населення.
1.4.
Встановити
контроль
за
дотриманням
лісокористувачами,
агропідприємствами, фермерами та населенням вимог пожежної безпеки у
лісових масивах, на торфовищах, сільгоспугіддях та інших територіях, що
перебувають у користуванні.
1.5.
Організувати рейдові перевірки та патрулювання найбільш
пожежонебезгіечних лісових масивів, т о р ф ’яників, територій та о б ’єктів
природно-заповідного фонду для здійснення контролю за дотриманням

лісокористувачами, населенням та підприємцями
вимог правил пожежної
безпеки, особливу увагу приділити проведенню цієї роботи у вихідні та
святкові дні.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
2. Органам місцевого самоврядування:
2.1. Забезпечити виконання Комплексного плану дій органів виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування,
установ,
організацій,
о б ’єктів
господарської
діяльності
щодо
запобігання
виникненню
пожеж
в
пожежонебезпечний період у 2021 році, затвердженого розпорядженням
райдержажмініістрації від 06.04.2021 року № 65 «Про запобігання виникненню
пожеж в пожежонебезпечний період».
2.2. Розглянути на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій питання щодо протидії пожежам у
природних екосистемах та організувати виконання заходів із протипожежного
захисту лісових масивів, т о р ф ’яників, сільгоспугідь, о б ’єктів природнозаповідного фонду на підлеглих територіях.
2.3. Встановити контроль за обладнанням територій населених пунктів
пристроями для подавання звукових сигналів з метою оповіщення людей на
випадок пожежі, а також створення достатнього запасу води для цілей
пожежегасіння.
2.4. Вжити заходів для влаштування навколо населених пунктів о б ’єктів,
розміщених у лісових масивах, захисних протипожежних смуг, прибирання в
літний період сухої рослинності та вітролому з метою недопущення поширення
лісових і т о р ф ’яних пожеж на будинки та споруди.
2.5. Заборонити розведення багать у лісових імасивах і рекреаційних зонах
(крім спеціально обладнаних місць і обладнаних територій зеленого
відпочинку), а також випалювання стерні, сухої рослинності та сміття на землях
лісового фонду, торфовищ ах, у сільгоспугіддях, лісосмугах, заплавах річок та
вдовж доріг.
Термін: постійно.
2.6. Організувати проведення навчань (тренувань) для підвищення
готовності органів управління та сил цивільного захисту ланок територіальної
підсистеми цивільного захисту до гасіння пожеж у природних екосистемах. До
заходів залучити
органи
місцевого самоврядування,
сили
і засоби
лісокористувачів, пожежні підрозділи територіальних громад, місцевої,
добровільної та відомчої пожежної охорони, населення та волонтерів.
Термін: до 25 квітня
2.7. Забезпечити введення на період високого та надзвичайно високого
класів пож еж ної небезпеки тимчасових обмежень на в ’їзд до лісових масивів і
лісопаркових зон автотранспортних засобів, проведення лісозаготівельних та
інших пож еж онебезпечних робіт у лісових масивах, а також полювання.
2.8. Встановити цілодобовий моніторинг виникнення пожеж у природних
екосистемах.

2.9. Забезпечити взаємодію з лісокористувачами та власниками земельних
угідь і пасовищ, щодо утримання їх ділянок і територій у належному
протипожежному стані.
2.10. Організувати із залученням засобів масової інформації проведення
р о з’ясню вальної роботи серед населення щодо дотримання заходів пожежної
безпеки під час перебування у лісових масивах, лісосмугах, заплавах річок, на
т о р ф ’яниках,
сільгоспугіддях,
присадибних ділянках та недопущення
спалювання стерні, сміття та залишків рослинності.
2.11. Організувати перевірки комунальних підприємств щодо утримування
полігонів
із зберігання
твердих
побутових
відходів
у
належному
протипожежному стані.
2.12. В жити заходів до ліквідації стихійних сміттєзвалищ побутових і
виробничих
відходів,
насамперед
у
лісових
масивах,
лісосмугах,
сільгоспугіддях, на т о р ф ’яниках і прилеглих до них територіях.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
3. Районному відділу ГУ НП України в Івано-Франківській області
(Р.Цідило):
3.1.. Активізувати роботу із запобігання порушення вимог пожежної
безпеки в лісах, на т о р ф ’яниках, в сільгоспугіддях, на територіях і о б ’єктах
природно-заповідного фонду, а також недопущення спалювання стерні, сміття
та залишків рослинності користувачами земельних ділянок.
3.2. Забезпечити розслідування кримінальних правопорушень, п о в’язаних
із знищенням або пош кодженням о б ’єктів рослинного світу вогнем,
встановлення осіб, які їх вчинили.
3.3. Організувати оприлюднення у засобах масової інформації, інтернетресурсах
матеріалів
та
фактів
щодо
розслідування
кримінальних
правопорушень, п о в’язаних із знищенням або пош кодженням о б ’єктів
рослинного світу вогнем, встановлення осіб, які їх вчинили та накладених
адміністративних стягненнях.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
4. Районному відділу Управління ДСНЄ Украйни в області (А.Мочерняк):
4.1. Забезпечити за запитом лісокористувачів, органів місцевого
самоврядування та о б ’єктів природно-заповідного фонду залучення державних
пожежно-рятувальних підрозділів для надання допомоги в гасінні пожеж у
природних екосистемах.
Термін: постійно.
4.2. Надати методичну допомогу органам місцевого самоврядування в
організації та проведення навчань (тренувань) для підвищення готовності сил
цивільного захисту до гасіння пожеж у природних екосистемах та забезпечити
контроль за ефективністю проведення цих навчань (тренувань).
Термін: до 25 квітня 2021 року
4.3.
Організувати перевірку стану готовності пожежних підрозділів
лісокористувачів, територіальних громад, місцевої, добровільної та відомчої
пожежної охорони, до реагування на пожежі та загорання. Особливу увагу
звернути на утримання в робочому стані пожежних автомобілів, мотопомп,
техніки, пристосованої для пожежегасіння та підвозу води, укомплектованості

працівниками, забезпечення обладнанням, інвентарем, засобами зв’язку
пально-мастильними матеріалами.
Те|рмін: до 25 квітня 2021 року
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