УКРАЇНА

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

24.04.2018

№ 145

Про посилення заходів щодо
пожежної безпеки в лісових
масивах і сільгоспугіддях
району в 2018 році

Керуючись статтями 16, 21 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», ст. 19 Кодексу цивільного захисту України, ст. 31 Лісового
кодексу України, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації
від 28.03.2018 № 172 «Про посилення заходів щодо пожежної безпеки в лісових
масивах і сільгоспугіддях області в 2018 році» та з метою запобігання
виникненню лісових пожеж та проведення заходів з організації протидій
пожежам у 2018 році:
1. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації:
1) спільно із відділом з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації
розглянути на нарадах (засіданнях) питання щодо вжиття заходів для
забезпечення протипожежного захисту лісів i сільгоспугідь, розробити та
забезпечити контроль за виконанням комплексного плану дій щодо
протипожежного захисту лісів і сільгоспугідь пожежонебезпечний період
2018 року;
2) попередити всіх землекористувачів про заборону спалювання сухої
трави, стерні, соломи після збиральних залишків та сміття;
3) рекомендувати землекористувачам після збирання зернових в
охоронних зонах повітряних ліній електропередачі 330 і 750 кВ провести
протягом 3 днів збір соломи та обробіток ґрунту;
4) взяти під контроль дотримання землекористувачами під час збирання
врожаю наказу МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил
пожежної безпеки в Україні», який зареєстровано у Міністерстві юстиції
України 05 березня 2015 року за № 252/26697;
5) забезпечити висвітлення в засобах масової інформації
роз’яснювальної інформації щодо заборони спалювання сухої трави, стерні,
соломи після збиральних залишків та дбайливого ставлення до лісів.
2. Рекомендувати головам міських, селищної, сільських рад району:
1) виконати п.1 цього розпорядження;

2
2) розглянути питання щодо створення та/або поповнення резерву паливномастильних матеріалів для ліквідації можливих пожеж.
3. Запропонувати Василівському лісництву ДП «Пологівське
лісомисливське господарство» та НПП «Великий Луг»:
1) у межах своїх повноважень виконати п. 1 цього розпорядження;
2) забезпечити приведення в підвищену готовність пунктів зосередження
протипожежного обладнання та інвентарю. Створити резерв паливномастильних матеріалів та протипожежного обладнання для ліквідації
можливих загорань i пожеж у лісових насадженнях, сприяти активізації
рейдових бригад та загороджувальних постів, застосування адміністративних
покарань до порушників пожежної безпеки в лісах;
3) забезпечити роз’яснення дотримання Правил пожежної безпеки в лісах
України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства
України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
від 24.03.2005 за № 328/10608;
4) у межах повноважень посилити роботу з правоохоронними й
природоохоронними органами щодо проведення спільних профілактичних,
адміністративних та інших заходів з охорони лісів від пожеж, виявлення
порушників правил пожежної безпеки в лісах, притягнення їх до
відповідальності згідно з чинним законодавством;
5) активізувати співпрацю із засобами масової інформації з метою
належного інформування населення про пожежну обстановку та
відповідальність за порушення правил пожежної безпеки в лісах.
4. Запропонувати Василівському відділу поліції ГУ НП в Запорізькій
області надати практичну допомогу Василівському лісництву ДП «Пологівське
лісомисливське господарство» та НПП «Великий Луг» щодо забезпечення
громадського порядку в місцях масового відпочинку населення i боротьби з
лісовими пожежами.
5. Запропонувати Василівському районному сектору ГУ ДСНС України
у Запорізькій області:
1) вжити невідкладних заходів щодо підвищення ефективності роботи
підрозділів ГУ ДСНС України у Запорізькій області, розташованих на території
району, щодо попередження виникнення i гасіння пожеж;
2) привести в посилену готовність техніку та особовий склад підрозділів
на випадок виникнення пожеж у лісових масивах і сільгоспугіддях району;
3) забезпечити залучення інших служб для повної ліквідації лісових
пожеж у разі їх виникнення згідно з мобілізаційними планами;
4) забезпечити висвітлення в засобах масової інформації
роз’яснювальної інформації серед населення щодо необхідності дотримання
правил пожежної безпеки та дбайливого ставлення до лісів.
6. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації та
запропонувати міським, селищній, сільським радам району, Василівському

3
лісництву ДП «Пологівське лісомисливське господарство», НПП «Великий
Луг», Василівському відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області,
Василівському районному сектору ГУ ДСНС України у Запорізькій області
надати відділу з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації
інформацію про стан виконання цього розпорядження до 26.10.2018.
7. Відділу з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації:
1) розглянути питання щодо поповнення резерву паливно-мастильних
матеріалів для ліквідації можливих пожеж на території району за рахунок
коштів, передбачених районною Програмою нарощування місцевого
матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Василівської районної
ради від 23.12.2016 № 17 (зі змінами та доповненнями);
2) надати голові райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан
виконання цього розпорядження до 10.11.2018.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Зайцева В.І.

Голова районної
державної адміністрації

В.О. Кошеленко

