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ЧЕРНIГIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
чЕрнIгIвськоi овлдстI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Чернiгiв j\ъ /{р

Про стан пожежноi безпекио запобiгання
виникнецня поже}Iq випадкiв загибелi i
травмування людей на них

Вiдповiдно до Кодексу цивiльного захисту Украiни, cTaTTi 19 Закону
УкраiЪи <Про охорону навколишнього природного середовища)>, статтей З2,
3З Лiсового Кодексу Украiни, Правил пожежноi безпеки УкраiЪи,
затверджених наказом MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ УкраiЪи вiд 30 грудня
2014 року J\b 1417, Правил пожежноi безпеки в лiсах Украiни, затверджених
нак€вом !ержкомлiсгоспу УкраiЪи вiд 27 грудня 2004 року J\Ъ 278, з метою
забезпечення н€шежного протипожежного захисту територiТ району вiд пожеж,
запобiгання виникнення поже)Iq випадкiв загибелi i травмування людей на них,
враховуючи пропозицii та висновки членiв Колегii райдержадмiнiстрацiТ,

зобов'язую:
1. Виконавчим KoMiTeTaM сiльських, селищних рад, об'еднаних

територi€ulьних |ромад:
1.1. Проаналiзувати стан пожежноТ безпеки на територiТ громади,

ВиЗначити мiсця можливого загоряння сухоТ рослинностi та здiйснити заходи
ЩОДо унеможливлення розповсюдженнrI вогню на житловi будинки та
ГРОМаДсъкi забудови (забезпечити створення та поновлення мiнералiзованих
смуг).

,Що початку пожежонебезпечного перiоду
1.2. Вжити заходiв по проведенню роботи щодо забезпечення постiйного

Рiвня води у вiдкритiй мережi каналiв мелiоративних систем з метою
пiдтримання рiвня грунтових вод на торфовищах_ i осушених торфових землях.

Вiдтепер
1.3. Вжити заходiв щодо створення необхiдних фiнансових резервiв та

П€tльно-мастильних матерiалiв для потреб реагування на запобiгання та
лiквiдацiю пожеж.

Невiдкладно
1.4. Органiзувати та забезпечити проведення iз з€tлученням працiвникiв

лiсових господарств та мiсцевоi пожежноТ охорони широкомасштdбноi
профiлактично - роз'яснюв€lJIьноТ роботи серед населення щодо дотримання



Правил пожежноi безпеки в лiсах, лiсосмугах, заплавах рiчок, на торфовищах i
сiлъгоспугiддях, присадибних дiлянках та заборони випaшювання рослинностi
або if залишкiв.

1.5. Визначити та привести
водонапiрнi вежi, мiсця для забору
ПОЖеЖоГасiння, вжити заходiв щодо додатково облаштування водозаборiв на
ТеРитОрii вiдповiдних населених пунктiв, особдиво в тих населених пунктах,
Де вЗагалi вiдсутне протипожежне водопостачання, про що невiдкладно
повiдомити РВ У ДСНС УкраiЪи у Чернiгiвськiй областi.

Невiдкладно
1.б. Спiлъно з лiсокористувачами, власниками земельних угiдь:
1.6.1. Вжити заходiв для лiквiдацii стихiйних зв€lлищ смiття, побутових i

ВИРОбНИЧих вiдходiв, у лiсах, лiсозахисних смугах, на сiльськогосподарських

Невiдкладно
щодо утримання ix дiлянок у належному

Постiйно
в на-шежний стан пожежнi гiдранти,
води пожежною технiкою для цiлей

угiддях та прилеглiй територii.

I.6.2. Посилити взаемодiю
протипожежному cTaHi.

Вiдтепер

2. Виконавчим KoMiTeTaM сiльських, селищних рад, об'еднаних
ТеРиторiitльних громад та у порядку рекомендацii керiвникам пiдприемств,
УСТаНОВ, органiзацiЙ, ЧРВ У ДСНС УкраiЪи у Чернiгiвськiй областi, ЧРВП ЧВП
ГУНП в Чернiгiвськiй областi, лiсокористувачам району:2.t Забезпечити виконання Комплексного плану заходiв щодо
ЗаПОбiгання виникненню пожеж у лiсах, на торфовищах, сiлъгоспугiддях,
ЖИТлоВоМу та господарському секторах Чернiгiвського району у весняно _
ЛiТНiй ПеРiОд Та Гfuаrгу основних заходiв щодо протипожежного захисту
НаСеЛеНИХ ПУнктiв та об'ектiв господарювання Чернiгiвського району в умовах
осiннъо-зимового пожежонебезпечного перiоду.

.2:2. Заборонити вип€Lлювання рослинностi та if залишкiв на Bcix видах
угiдъ та в межах населених пунктiв району.

2.з. В межах cBoix повноважень вжити заходiв щодо виявленшI
винуватцiв лiсових пожеж, незаконного випulJIювання рослинностi та iT
залишкiв i притягнення ik до вiдповiдальностi.

з. Виконавчим KoMiTeTaM сiльсъких, селищних рад, об'сднаних
територi€tIIъних |ромад та у порядку рекомендацiТ керiвникам пiдприемств,
установ та органiзацiй району забезпечити виконання приписiв згiдно з чинним
законодавством, якi складенi Чернiгiвським районним вiддiлом Управлiння
ДСНС УКРаiЪи у Чернiгiвськiй областi про усунення порушень вимог
законодавства у сферi пожежноi безпеки.



a

вiддiл взасмодiТ з4. Вiдповiд€LIIьним виконавцям iнформувати
Правоохоронними органами, оборонноi, мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання
корупцii та цивiльного захисту райдержадмiнiстрацii про проведену роботу до
01 квiтня та 01 жовтня щороку.

5. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови районноТ
Державноi адмiнiстрацii вiд 04.04.2019 року J\b 97 <Про стан пожежноi безпеки

В.о. голови Анатолiй кРУГоЛ


