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УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Бурштин №

Про затвердження комплексного плану дій 
органів місцевої виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, установ, 
організацій, об’єктів господарської діяльності 
щодо запобігання виникненню пожеж в 
пожежонебезпечний період у 2016 році

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про місцеве' 
самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови обласної державної 
адміністрації № 217 від 11.04.2016 року «Про запобігання виникненню пожеж в 
пожежонебезпечний період» та з метою покращення протипожежного захисту населення, 
профілактики травмування і загибелі людей на пожежах міста:

1. Затвердити комплексний план дій органів місцевої виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, установ, організацій, об’єктів господарської діяльності щодо запобігання 
виникненню пожеж в пожежонебезпечний період у 2016 році (додається).

2. Керівникам виконавчих органів міської ради, установ та організацій міста 
незалежно від форми власності:

- організувати ефективне виконання заходів комплексного плану;
- про виконання вимог зазначеного плану до 25 травня та до 25 вересня 2016 року 

інформувати виконавчий комітет міської ради.
3. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання розпорядження 

покласти на головного відповідального виконавця -  головного спеціаліста з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (М. Німченко).

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 
17.04.2015 року № 75 «Про запобігання виникненню пожеж в пожежонебезпечний період».

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 
В.Гулика.

Міський голова Роксолана Джура



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядженням 
міського голови
від ^ 7 . 6 р. № /< 5 '

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
дій органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єктів господарської діяльності

щодо запобігання виникненню пожеж в пожежонебезпечний період у 2016 році

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНУ
1. Активізація роз’яснювальної роботи серед населення з питань профілактики пожеж.
2. Посилення протипожежного захисту лісів, сільгоспугідь, урожаю зернових та технічних культур.
3. Координація дій місцевих органів виконавчої вади та місцевого самоврядування щодо попередження пожеж у лісах та 
сільгоспугіддях.
4. Усунення причин, що сприяють виникненню пожеж, та створення умов для оперативного гасіння пожеж і мінімізації збитків від них.
5. Забезпечення контролю за здійсненням заходів щодо захисту природних екосистем від пожеж.

№ з/п Заплановані заходи Виконавці Термін виконання

1 2 3 4

1. Організаційні заходи:

1.1.

На засіданні комісій з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути 
питання щодо роботи органів місцевої виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування з 
попередження пожеж у лісах, на торфовищах, 
сільгоспугіддях, при збиранні нового урожаю та 
заготівлі грубих кормів.

Міська комісія з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій.

II квартал 
2016 року



1 2 3 4

1.2.

Провести наради з керівниками
сільськогосподарських підприємств, лісокористувача 
Галицького НІШ  та приватними підприємцями, які 
здійснюють свою діяльність на території міської 
ради, на яких обговорити питання охорони врожаю 
2016 року, лісових насаджень від пожеж.

Земельно-екологічний відділ СПІЛЬНО 3 відділом 
економіки і промисловості міської ради.

До 29 квітня 
2016 року

1.3.

Розробити заходи щодо забезпечення пожежної 
безпеки лісових масивів та сільгоспугідь в умовах 
спекотної погоди.

Земельно-екологічний відділ міської ради,
Головний спеціаліст з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту міської ради.

До 29 квітня 
2016 року

1.4.

Розглянути питання щодо створення місцевих 
добровільних пожежних дружин відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 
р. № 136 «Про затвердження Порядку 
функціонування добровільної пожежної охорони».

Міська комісія з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій.

До 29 квітня 
2016 року

1.5.

Не допускати випалювання сухої рослинності та її 
залишків на землях різного призначення, особливо на 
сільськогосподарських угіддях і придорожніх смугах, 
що межують з лісовими насадженнями в смугах 
відчуження автомобільних доріг.

Земельно-екологічний відділ міської ради, 
Сектор житлово-комунального господарства і 
обліку комунального майна,
Головний спеціаліст з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту міської ради.

Постійно

1.6.

Розгорнути широкомасштабну агітаційну кампанію в 
засобах масової інформації, спрямовану на 
підвищення рівня свідомості населення щодо 
дотримання вимог правил пожежної безпеки в побуті 
та роз’яснення шкідливих наслідків випалювання 
трави та залишків сільгосппродукції в природних 
екосистемах.

Земельно-екологічний відділ міської ради, 
Сектор житлово-комунального господарства і 
обліку комунального майна,
Головний спеціаліст з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту міської ради, 
Д11РП м. Бурштин Галицького РВ УДСНС, 
Відділ освіти і науки міської ради, 
Організаційний відділ міської ради,
КП «Редакція газети «Бурштинський вісник».

Постійно



1 2 3 4

1.7.
Організувати навчання непрацюючого населення з 
питань дотримання вимог пожежної безпеки в 
природних екосистемах.

Консультаційні пункти.
Постійно

1.8.

Посилити контроль за дотриманням правил 
пожежної безпеки в місцях масового відпочинку 
населення в рекреакційних зонах лісових масивів.

Земельно-екологічний відділ міської ради спільно 
з Галицьким Н1111 та ДПРП м. Бурштин 
Галицького РВ УДСНС,
Головний спеціаліст з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту міської ради.

На період державних та 
релігійних свят під час 
пожежонебезпечного 

періоду

1.9.

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.

Земельно-екологічний відділ міської ради.

Протягом
пожежонебезпечного

періоду

1.10.

Заборонити :
- землекористувачам самовільне випалювання сухої 
трави та пожнивних залишків на сільгоспугіддях;
- розпалювання вогнищ у лісових масивах, крім 
спеціально відведених місць.

Виконавчий комітет міської ради.
Протягом

пожежонебезпечного
періоду

1.11.
Обмежити доступ транспортних засобів, крім 
спеціальних, у лісові масиви, у місця збирання 
врожаю.

Виконавчий комітет міської ради. Протягом
пожежонебезпечного

періоду

1.12.

Визначити (поновити) перелік та встановити порядок 
залучення допоміжної техніки підприємств різних 
форм власності для ліквідації можливих пожеж у 
природних екосистемах.

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту міської ради. До 29 квітня 

2016 року

1.13.

Спільно з територіальним підрозділом управління 
ДСНС України в області визначити місця забору 
води авіаційною технікою.

Виконавчий комітет міської ради.
До 29 квітня 

2016 року



1 2 3 4

2. Інженерно-технічні заходи:

2.1.

Забезпечити працездатність пожежних мотопомп та 
іншої техніки, пристосованої для цілей 
пожежогасіння.
Перевірити справність та утримання в готовності до 
застосування засоби пожежогасіння на усіх 
підприємствах, установах, організаціях.

ДПРП м. Бурштин Галицького РВ УДСНС, 
Керівнкики підприємств, установ, організацій 
незалежно від форми власності.

і •

До 20 травня 
2016 року

2.2.

Провести роботу щодо:
- очищення від захаращень ділянок лісових масивів, 
що прилягають до м. Бурштин та с. Вигівка, а також 
стихійних сміттєзвалищ;
- належного утримання пожежних гідрантів.

КП «Житловик».

Постійно

2.3.

3 настаннням пожежонебезпечного періоду:
- постійно здійснювати моніторинг стану пожежної 
безпеки в природних екосистемах;
- організувати інформування населення через засоби 
масової інформації щодо дотримання заходів 
пожежної безпеки під час відвідування лісових 
масивів.

Земельно-екологічний відділ міської ради спільно 
з Галицьким НІШ  та ДПРП м. Бурштин 
Галицького РВ УДСНС,
Організаційний відділ міської ради. Під час 

пожежонебезпечного 
періоду

2.4.
Створити та підтримувати в належній кількості 
резерв паливо-мастильних матеріалів для гасіння 
пожеж в природних екосистемах.

Міська рада в межах Комплексної цільової 
соціальної програми розвитку цивільного захисту 
м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки 
затвердженої рішенням міської ради від 
28.01.2016 року № 09/06-16 .

Постійно



2.5.

У випадку виїзду пожежних машин ДПРП 
м. Бурштин Галицького РВ УДСНС на ліквідацію 
лісової пожежі (в разі необхідності) надавати 
допомогу в забезпеченні їх пально-мастильними 
матеріалами з резервного запасу.
Під час складних і затяжних пожеж при наявності 
можливості надавати безкоштовне харчування, 
приміщення для відпочинку і реабілітації особового 
складу та осіб, залучених до гасіння пожеж._______



Виконавчий комітет міської ради.

■ Постійно

і ■


