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Про заходи щодо протидії
пожежам у природних екосистемах
У зв’язку з настанням періоду підвищення температури повітря,
встановлення сухої, відносно теплої та вітряної погоди значно ускладнюється
обстановка з пожежами у природних екосистемах.
Щороку в районі у природних екосистемах виникає велика кількість
пожеж, завдається велика шкода довкіллю.
Основною причиною виникнення пожеж з року в рік залишається
неконтрольоване випалювання сухої рослинності на сільгоспугіддях, пустирях,
уздовж доріг та небезпечне поводження громадян з відкритим вогнем під час
відпочинку.
Неналежний стан протипожежного захисту лісових масивів зумовлюється
недостатнім рівнем організаційної роботи щодо запобігання виникнення пожеж
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
З метою забезпечення протидії пожежам у природних екосистемах
області, відповідно до вимог статей 6, 16, 28 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації", ст. 5 Закону України "Про пожежну безпеку", ст. 31
Лісового кодексу України, на виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 25.04.2013 № 137 "Про заходи щодо протидії
пожежам у природних екосистемах":
1. Затвердити План заходів протидії пожежам у природних екосистемах
району, що додається.
2. Утворити районний оперативний штаб для координації дій з організації
виконання заходів протидії пожежам у природних екосистемах району та
затвердити його склад, згідно з додатком.
3. Голові районного оперативного штабу:
1) організувати роботу оперативного штабу у разі ускладнення
оперативної обстановки, в цілодобовому режимі;
2) залучати до роботи в оперативному штабі в установленому порядку
органи місцевого самоврядування, керівників структурних підрозділів
райдержадміністрації, територіальних представництв центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

4. Головам територіальних громад (за згодою), керівникам структурних
підрозділів райдержадміністрації, територіальних представництв центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою), що
визначені виконавцями Плану заходів протидії пожежам у природних
екосистемах району, інформувати про результати проведеної роботи Олевський
районний сектор управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Житомирській області до 15 числа щомісяця.
5. Рекомендувати Олевському районному сектору управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області
(Стужук В.М.) узагальнену інформацію про хід виконання розпорядження
надавати управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Житомирській області та райдержадміністрації до 20 числа щомісяця.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови адміністрації Мельника Г.В.
Голова адміністрації

А.В. Дяченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
10.06.2013 № 122
План
заходів протидії пожежам у природних екосистемах області
1. Районному оперативному штабу:
1) забезпечити належну міжвідомчу координацію і взаємодію місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних
представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій з питань пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та
мінімізації їх наслідків;
2) вживати заходи щодо залучення до гасіння складних пожеж, ліквідації їх
наслідків, наявних сил та засобів ДП «Олевське лісове господарство»,
ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Олевський лісгосп АПК»
Олевського районного сектора, 17 державної пожежно-рятувальної частини,
31 професійного пожежного поста та 40 професійного пожежного поста
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Житомирській області,
Олевського районного відділу управління МВС
України в Житомирській області, відділу прикордонної служби (Копище)
Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України,
сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, добровільної та
місцевої пожежної охорони;
3) забезпечити оперативне та своєчасне інформування керівництва району,
області і держави про стан з пожежами в природних екосистемах району, їх
наслідки, вжиті заходи щодо їх ліквідації.
Сільським, селищним та міському головам (за згодою):
2) вжити невідкладних заходів щодо запобігання виникненню пожеж у
зв’язку із сухою погодою, недопущення проведення масових заходів із
застосуванням відкритого вогню у місцях із підвищеною пожежною
небезпекою;
3) залучати до гасіння лісових (торф’яних) пожеж населення, транспортні
та інші технічні засоби;
4) вжити заходів щодо організації цілодобового чергування членів місцевої
та добровільної пожежної охорони, створення запасу пально-мастильних
матеріалів, забезпечити справність пожежної та пристосованої для
пожежогасіння техніки;
5) перевірити стан готовності пунктів евакуації населення на випадок
можливого його відселення з постраждалих територій та забезпечення їх
питною водою, медикаментами тощо;
2.

6) обмежити відвідування лісів населенням, заборонити розведення багать у
лісових масивах у період підвищеної пожежної небезпеки;
7) заборонити заїзд на територію лісового фонду транспортних засобів
протягом пожежонебезпечного періоду (Пункт 3.1.2 Правил пожежної безпеки
в лісах Україні);
8) вжити заходів щодо недопущення випалювання стерні, бур’янів,
смітників тощо;
9) вжити заходів щодо фінансування на належному рівні з місцевих
бюджетів діяльності підрозділів місцевої пожежної охорони.
3. Рекомендувати ДП «Олевське лісове господарство» (Сорока В.М.),
ДП «Білокоровицьке лісове господарство» (Шевчук Ю.І.), ДП «Олевський
лісгосп АПК» (Гайченя І.В.),
Корбутівському
військовому лісництву
ДП«Житомирський військовий лісгосп» (Любиченко С.Ф.), ДП «Олевськторф»
(Павлюк С.О.).
1) продовжити удосконалення систем своєчасного виявлення пожеж у
природних екосистемах з метою ліквідації їх на початковій стадії, активізувати
роботу щодо обладнання спостережних веж автоматизованими телевізійними
системами, придатними для ведення спостереження за появою ознак пожежі в
лісових масивах;
2) забезпечити засобами зв’язку лісові господарства та розташовані на їх
території пожежні спостережні пункти, пункти прийому повідомлень про
пожежі від екіпажів літаків (вертольотів), лісові пожежні станції, кордони
лісової охорони, працівників, що патрулюють;
3) створити, відповідно до встановлених норм, фінансові та матеріальнотехнічні резерви, запаси пально-мастильних матеріалів;
4) за необхідності залучення пожежної авіації для гасіння лісових пожеж
визначити кількість авіаційної техніки, місця їх застосування на найбільш
небезпечних напрямах розвитку пожежі, аеродроми тимчасового базування,
порядок заправки водою на аеродромах пожежних літаків, природні та штучні
водойми для забору води пожежними вертольотами, забезпечити заправку
авіаційної техніки сертифікованим пальним;
5) організувати патрулювання пожежонебезпечних ділянок лісових,
торф’яних масивів та місць масового відпочинку громадян, забезпечити їх
засобами наглядової протипожежної агітації та знаками попереджувального
характеру;
6) поновити систему протипожежних бар’єрів, каналів, відремонтувати
запірні пристрої на магістральних та міжкартових каналах торфополів,
створити нові мінералізовані смуги в місцях прилягання сільгоспугідь до
лісових масивів та торфополів, відремонтувати дороги протипожежного
призначення, пожежні водоймища;
7) вжити заходів щодо ліквідації захаращеності особливо в лісових
масивах і насадженнях, які прилягають до населених пунктів, доріг, ліній
електропередач, газо-, нафто-, продуктопроводів, місць масового відпочинку
населення;

8) здійснювати контроль за виконанням протипожежних заходів. При
виявлені порушень, які негативно впливають на стан протипожежного захисту,
вживати заходів реагування відповідно до чинного законодавства;
9) продовжити роботу із встановлення осіб, винних у виникненні пожеж у
лісах, на торфополях і сільгоспугіддях та притягнення їх до відповідальності
згідно з чинним законодавством;
4. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації
(Михайленко В.А.) вжити заходів щодо приведення в готовність пожежної,
спеціальної та іншої техніки сільськогосподарських підприємств, фермерських
господарств для можливого їх залучення до гасіння лісових та торф’яних
пожеж.
5. Відділу охорони здоров’я райдержадміністрації (Біленець Н.І.):
1) забезпечити готовність медичних закладів району до надання
медичної допомоги постраждалим від пожеж;
2) вжити заходів щодо забезпечення медикаментами пунктів евакуації
населення на випадок можливого його відселення;
3) активізувати через засоби масової інформації інформування населення
про необхідні дії із запобігання небезпечних для життя і здоров’я людини
наслідків, пов’язаних із впливом на організм високої температури.
6. Рекомендувати Олевському районному сектору управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області
(Стужук В.М.):
1) здійснювати постійний моніторинг пожежонебезпечної ситуації,
пов’язаної з установленням сухої погоди, та вживати своєчасних заходів для
запобігання виникнення надзвичайних ситуацій;
2) забезпечити готовність особового складу та техніки до ліквідації
можливих пожеж та їх наслідків, своєчасне залучення підпорядкованих
пожежно-рятувальних підрозділів до гасіння великих лісових та торф’яних
пожеж, належну взаємодію з підрозділами лісової та місцевої пожежної
охорони;
3) продовжити практику висвітлення в друкованих та електронних засобах
масової інформації питань необхідності дотримання вимог пожежної безпеки у
лісах, на торфовищах, сільгоспугіддях.
7. Рекомендувати Олевському районному відділу управління МВС України
в Житомирській області (Бовсуновський Ю.В.):
1) здійснювати спільно з працівниками лісогосподарських підприємств
патрулювання, проведення рейдових перевірок з питань дотримання
громадянами в місцях масового відпочинку на територіях лісових масивів та
перебуваючи у лісах правил пожежної безпеки, сприяти у вирішенні питань
обмеження відвідування населення лісових масивів, в’їзду до них транспортних
засобів у пожежонебезпечний період;

2) сприяти працівникам підприємств лісового господарства, державної
екологічної інспекції в області, у виявленні та притягнення до відповідальності
осіб, винних у виникненні в природних екосистемах пожеж.
8. Рекомендувати відділу прикордонної служби (Копище) Житомирського
прикордонному загону (Калиняк Р.М.):
1) обмежити у пожежонебезпечний період проведення навчальних стрільб,
використання в охороні державного кордону сигнальних мін;
2) уточнити порядок взаємодії відділу прикордонної служби (Копище)
Житомирського прикордонного загону з Гомельською прикордонною групою
Республіки Білорусь з питань термінового інформування про всі випадки
виникнення пожеж на території Республіки Білорусь та України, які можуть
перекинутися на територію іншої держави.
9. Головному спеціалісту зв’язків зі ЗМІ та громадськістю апарату
райдержадміністрації (Завакевич В.Л.)
забезпечити постійне інформування населення про пожежонебезпечну
ситуацію в лісах, на торф’яниках, надавати рекомендації щодо необхідності
додержання вимог пожежної безпеки в пожежонебезпечний період проведення
індивідуальної та через засоби масової інформації широкої роз’яснювальної
роботи серед населення щодо необхідності дотримання правил пожежної
безпеки та дій на випадок виникнення пожежі.
.

Начальник Олевського районного сектора
управління ДСНС України у Житомирській області

В.М. Стужук

Додаток
до розпорядження
голови райдержадміністрації
10.06.2013
№ 122
Склад
районного оперативного штабу для координації дій з організації виконання
заходів протидії пожежам у природних екосистемах області
Мельник
Григорій Васильович

- перший заступник голови райдержадміністрації, голова
оперативного штабу

Стужук
Віктор Михайлович

- начальник Олевського районного сектору управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Житомирській області, секретар оперативного штабу ( за
згодою )
Члени оперативного штабу:

Біленець
Наталія Іванівна

- начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації;

Гайченя
Ігор Васильович

- директор ДП "Олевський лісгосп АПК" (за згодою);

Жабинець
Лариса Петрівна

- в.о. редактора районної газети "Зорі над Убортю" (за
згодою);

Квятковський
Григорій Леонідович

- начальник цеху телекомунікаційних послуг № 16 (за згодою);

Козловець
Тетяна Миколаївна

- начальник управління фінансів райдержадміністрації;

Курильчук
Віктор Володимирович

- заступник начальника Олевського РВ УМВС України в
Житомирській області (за згодою);

Михайленко
Володимир Андрійович

- начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації;

Павлюк
Сергій Олександрович

- директор ДП "Олевськторф" (за згодою);

Повар
Валерій Павлович

- начальник філії "Олевський райавтодор" ДП "Житомирський
облавтодор" (за згодою);

Сорока
Віктор Михайлович

- директор ДП "Олевське лісове господарство" (за згодою);

Ушко
Володимир Іванович

- начальник відділу промисловості , інфраструктури і туризму
управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі
райдержадміністрації;

Шевчук
Юрій Іванович

- директор ДП "Білокоровицьке лісове господарство" (за
згодою)

В.о. керівника апарату
адміністрації

Л.П. Котвицький

