
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про виконання районної Програми запобігання  

виникненню лісових і торф’яних пожеж та  

забезпечення їх ефективного гасіння на період  

2011-2016 років 

 

На розширеному засіданні Колегії райдержадміністрації 28 травня 2014 

року відмічалось, що на виконання районної Програми запобігання 

виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння 

на період 2011-2016 років проводиться відповідна робота.  

Розпорядженнями голови райдержадміністрації № 98 за 2013 рік та № 142 

за 2014 рік затверджувалися заходи щодо протидії пожежам у природних 

екосистемах, створювались оперативні штаби із запобігання і ліквідації  

можливих лісових пожеж на території Прилуцького району та затверджувалися  

їх персональні склади. 

Питання протипожежного захисту лісів, торфовищ та сільгоспугідь 

постійно стоїть на контролі районної комісії з питань техногенно -екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій. В квітні 2013 року (протокол №3)  та квітні 

2014 року (протокол №3) відбулися засідання районної комісії з питань ТЕБ та 

НС, на яких були розглянуті питання протипожежних заходів в лісах, 

сільгоспугіддях, забороні спалюванню сухої рослинності.  

З метою поліпшення стану пожежної безпеки на об'єктах  та  в населених 

пунктах району  під час пожежонебезпечного весняно -літнього  періоду 

районна комісія з питань ТЕБ та НС в квітні 2014 року затвердила Комплексний 

план дій районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування 

щодо захисту населених пунктів, лісів та сільгоспугідь у весняно -літній 

пожежонебезпечний період 2014 року на території Прилуцького району.  

Виконкомами сільських, селищних рад на основі Комплексного плану дій 

районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування щодо 

захисту населених пунктів, лісів та сільгоспугідь у весняно-літній 

пожежонебезпечний період 2014 року на території Прилуцького району 

розроблені та затверджені власні комплексні плани. 

З урахуванням обговорення на розширеному засіданні Колегії  

райдержадміністрації: 

 28 травня  2014 року     м. Прилуки       №  225 

  



1. Інформацію начальника відділу з питань цивільного захисту, взаємодії 

з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату 

райдержадміністрації Шкурата А.М. про виконання районної Програми 

запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх 

ефективного гасіння на період 2011-2016 років взяти до відома.  

 

2. Керівнику районного оперативного штабу  для координації дій з 

організації виконання заходів протидії пожежам у природних екосистемах 

району (Мирвода Г.І.): 

2.1. Забезпечити належну міжвідомчу координацію та взаємодію 

виконавчих комітетів сільських, селищних рад, підприємств, установ та 

організацій з питань пожежної безпеки, запобігання виникненню лісових 

пожеж та мінімізації їх наслідків;  

2.2. У разі ускладнення оперативної обстановки організувати роботу 

штабу в цілодобовому режимі; 

2.3. Залучати за згодою до роботи в оперативному штабі в установленому 

порядку виконкоми сільських, селищних рад, керівників структурних 

підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій; 

2.4. Забезпечити оперативне та своєчасне інформування керівництва 

району, області про стан з пожежами в природних екосистемах району, їх 

наслідки, вжиті заходи щодо їх ліквідації.  

 

3.  Рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищних рад 

спільно з підприємствами, установами і організаціями району: 

3.1. Забезпечити проведення індивідуальної та через засоби масової 

інформації широкої роз’яснювальної роботи серед населення щодо 

необхідності дотримання правил пожежної безпеки та дій на випадок пожежі; 

3.2.  Вжити невідкладних заходів щодо запобігання виникненню пожеж. 

При виявленні фактів лісових (торф’яних) пожеж залучати до гасіння 

населення, транспорт та інші технічні засоби;  

3.3. В період високої пожежної небезпеки установити обмеження на 

відвідування лісів населенням, заборонити в’їзд транспортних засобів.  

 

4. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації  

(Мирвода Г.І.): 

4.1. Вжити заходів щодо приведення в готовність спеціальної та іншої 

техніки сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств району 

для можливого їх залучення до гасіння лісових та торф'яних пожеж; 

4.2. Забезпечити здійснення сільськогосподарськими підприємствами, 

фермерськими господарствами обкопування та оборювання хлібних масивів у 

місцях прилягання їх до лісів, торф’яників, автомобільних та залізничних 

шляхів. 

5. Рекомендувати Прилуцькому міськрайвідділу управління державної 

служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області (Ткаченко А.М.):  



5.1. Проводити постійний моніторинг пожежонебезпечної ситуації, 

пов’язаної з установленням жаркої сухої погоди, та вживати своєчасних заходів 

для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій;  

5.2. Забезпечити готовність особового складу та техніки до ліквідації  

можливих пожеж та їх наслідків, своєчасне залучення підпорядкованих 

підрозділів до гасіння лісових та торф'яних пожеж; 

5.3. Продовжувати практику висвітлення в друкованих та електронних 

засобах масової інформації питань необхідності дотримання вимог пожежної 

безпеки в лісах, на торфовищах, сільгоспугіддях.  

 

6. Рекомендувати Прилуцькому МВ (з обслуговування м. Прилуки та 

Прилуцького району) УМВС України в Чернігівській області (Руденко А.М.): 

6.1. Здійснювати спільно з працівниками ДП «Прилуцьке лісове 

господарство» патрулювання, проведення рейдових перевірок з питань 

дотримання громадянами в місцях масового відпочинку на територіях лісових 

масивів та перебуваючи в лісах правил пожежної безпеки. Сприяти у вирішенні 

питання обмеження відвідування населенням лісових масивів та в’їзду 

транспортних засобів в період високої пожежної небезпеки;  

6.2. Сприяти працівникам ДП «Прилуцьке лісове господарство» у 

виявленні та притягненні до відповідальності осіб, винних у виникненні 

лісових пожеж.  

 

7. Рекомендувати головному редактору газети «Прилуччина» Матвієнко 

В.В. забезпечити постійне інформування населення про надзвичайні 

пожежонебезпечні ситуації у лісах, торфовищах, надавати рекомендації щодо 

необхідності дотримання вимог пожежної безпеки.  

 

8. Про вжиті заходи та проведену роботу виконавцям протягом 

пожежонебезпечного періоду письмово інформувати відділ з питань цивільного 

захисту, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної 

роботи апарату райдержадміністрації  (Шкурат А.М.) до 10 числа щомісячно.  

Відділу з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами, 

оборонної і мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації узагальнену 

інформацію про хід виконання цього розпорядження надавати районному 

оперативному штабу для координації дій з організації виконання заходів 

протидії пожежам у природних екосистемах району до 15 числа щомісяця 

протягом пожежонебезпечного періоду.  

 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника 

голови райдержадміністрації, начальника управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації Мирводу Г.І. 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації               І.В. Тютюнник 


